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1 Indledning 
 
Kære studerende,  
 
Med uddannelsen til administrationsøkonom er det Københavns Professionshøjskoles 
ambition igennem to års studier at uddanne fremtidens administrative nøglemedarbejdere 
til offentlige og private organisationer.   
 
For at indfri den ambition har Københavns Professionshøjskole en strategisk retning, der 
har fokus på fremragende undervisning, som vi har et fælles ansvar for. Vi samarbejder 
med dig og dine medstuderende, om at skabe forpligtende studiefællesskaber med højt 
engagement og aktiv deltagelse. Gennem uddannelsen er der fokus på et tæt samarbejde 
med praksis, der som vigtige meduddannere bidrager til koblingen mellem teori og 
praksis. 
 
Derfor oplever du som studerende ved Københavns Professionshøjskole, at vi stiller høje 
faglige krav til dig som individ og til gruppen af studerende som helhed. For at du får den 
mest optimale uddannelse, er det nødvendigt, at du bruger fuld tid på dit studie, så du i 
løbet af 2 år opnår den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for, at du 
professionelt og kompetent kan varetage din fremtidige rolle som administrationsøkonom.   
 
Gennem uddannelsen:  
 

- Får du en bred faglighed, som tager afsæt i jura, administration, økonomi, 
samfundsfag og organisationsteori. 

- Bliver du kvalificeret til selvstændigt at kunne varetage koordinerende og 
planmæssige opgaver i både offentlige og private organisationer.  

- Bliver du klædt på til at kunne varetage en bred vifte af administrative opgaver i 
krydsfeltet mellem den private og offentlige sektor, hvor du vil kunne løse 
arbejdsopgaver inden for administration, sagsbehandling, udvikling, 
kvalitetssikring og personalehåndtering. 
 

Som administrationsøkonom uddannet fra Københavns Professionshøjskole bliver du 
uddannet til at kunne varetage administrative opgaver i både offentlige og private 
organisationer. Du lærer at arbejde projektorienteret i grupper, at være kritisk 
reflekterende, og du får et godt fundament for at være innovativ i din opgaveløsning. På 
Københavns Professionshøjskole er det vigtigt for os at uddanne 
administrationsøkonomer, der lykkes i og sammen med praksis. 
 
Velkommen til Københavns Professionshøjskole. 
 
På vegne af ledelsen på uddannelsen,  
 
institutchef  
Dorte Müller 
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2 Uddannelsens formål 
Formålet med erhvervsakademiuddannelsen i administration er at kvalificere den 
uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejdet med at analysere, planlægge og 
gennemføre løsninger, der bredt vedrører administration i private virksomheder samt 
forvaltning og administration i offentlige virksomheder. Formålet er tillige at kvalificere 
den uddannede til professionel servicering af borgere og kunder, og at fremme 
samarbejdet mellem de to sektorer.  
 
3 Uddannelsens titel 
Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Administrationsøkonom, AK, 
og den engelske betegnelse AP Graduate in Administrative Management. Uddannelsens 
betegnelse på engelsk er Academy Profession Degree Programme in Business and Public 
Administration. 
 
Denne studieordning for administrationsøkonomuddannelsen er udarbejdet efter 
retningslinjerne i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i administration, BEK 
nr. 696 af 03/07/2009. 
 
 
4 Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen består af en fællesdel og en institutionsspecifik del. Fællesdelen er 
udarbejdet i samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen i 
Danmark.  
 

4.1 Uddannelsens opbygning og omfang 

Erhvervsakademiuddannelsen i administrationsøkonomi er en fuldtidsuddannelse, der er 
normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i et 
år. Erhvervsakademiuddannelsen i Administrationsøkonomi er normeret til 2 
studenterårsværk. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse fordelt på 4 semestre, hvor hvert 
semester består af 30 ECTS-point. 
 
Uddannelsen består af: 
 

1. Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 75 ECTS-point 

a. De obligatoriske uddannelseselementer indeholder 5 nationale 

kerneområder 

2. Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point 

3. Valgfrie emner med et samlet omfang på 15 ECTS-point 

4. Afsluttende eksamensopgave med et samlet omfang på 15 ECTS-point. 
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Læringsaktiviteterne omfatter aktiviteter initieret af underviserne, aktiviteter initieret af de 

studerende, samt skema- og ikke skemalagte aktiviteter 

 

Uddannelsens opbygning: 

 

 Nationale 

uddannelseselemente

r 

ECTS

-

point 

Lokale 

Uddannelseselement

er  

ECTS-

point 

Kerneområde: 

Samfund 

Tema 1 5   

Tema 3 5   

Tema 5 5   

Kerneområde: 

Organisation 

Tema 1 5   

Tema 2 5   

Tema 4 5   

Kerneområde: 

Administration 

Tema 2 5   

Tema 3 5   

Tema 5 5   

Kerneområde: 

Økonomi 

Tema 1 5   

Tema 4 10   

Kerneområde: 

Jura 

Tema 2 5   

Tema 3 5   

Tema 5 5   

Valgfag 

 

(Der vælges 3 

valgfag) 

  Projektkoordinering 5 

  Kommunikation 5 

  Anvendt statistik 5 

  Personalejura 5 

  Offentlig økonomi og 

budgetlægning 

5 
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 Nationale 

uddannelseselemente

r 

ECTS

-

point 

Lokale 

Uddannelseselement

er  

ECTS-

point 

Praktik  15   

Afsluttende 

eksamens-

opgave 

 15   

 

Tidsmæssig placering af uddannelseselementerne 

 

Uddannelseselement 1. 

semester 

 2. 

semester 

3. 

semester 

4. 

semester 

ECTS 

Tema 1: 

Samfund, Organisation, 

Økonomi 

x    15 

Tema 2: 

Organisation, 

Administration, Jura 

x    15 

Tema 3: 

Samfund, Administration, 

Jura 

 x   15 

Tema 4: 

Organisation, Økonomi 

 x   15 

Tema 5: 

Samfund, Administration, 

Jura 

  x  15 

Lokale 

uddannelseselementer: 

(3 valgfag) 

  x  15 

Praktik    x 15 

Afsluttende 

eksamensopgave 

   x 15 

ECTS i alt 30 30 30 30 120 

 

5 Fællesdel 
Nedenstående fælles del er udarbejdet i samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, 
der udbyder uddannelsen i Danmark. 
 

5.1 Uddannelsens mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
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Den uddannede har viden om:   
1. opbygning, funktion, udvikling, kultur og organisation i den private og offentlige 

sektor på nationalt og internationalt niveau  
2. organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, forskellige 

ledelsesformers betydning samt individers adfærd i organisationer  
3. strategiske og politiske beslutningsprocesser  
4. samfundsøkonomi samt økonomistyringsmodeller og –principper   
5. juridisk metode, forvaltningsretlige principper, obligationsret samt relevante love 

og regler 
 
Færdigheder  
Den uddannede kan:  

1. anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, 
kultur og værdier samt anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og 
forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker  

2. vurdere økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, 
budgetter og økonomiske rapporter samt udarbejde pris- og 
omkostningskalkulation, og opstille kvalitetsmål samt vurdere målopfyldelse  

3. vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale og vurdere forskellige 
evalueringsmetoders anvendelighed samt gennemføre kvalitative og kvantitative 
undersøgelser  

4. udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale 
muligheder i kommunikation med kunder og borgere  

5. planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt anvende 
projektarbejdsmetoder 

 
Kompetencer 
Den uddannede kan: 

1. kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, samfundsmæssige og 

informationsteknologiske forhold med metodiske overvejelser inden for 

administration  

2. deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og 

kulturel baggrund  

3. håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde 

med borgere og andre samarbejdspartnere  

4. professionelt servicere borgere og kunder og medvirke til at fremme samarbejdet 

mellem den private og offentlige sektor  

5. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i 

relation til erhvervet 

  
5.2 Kerneområde: Samfund 

Kerneområdet ”Samfund” afvikles over tre semestre og sætter den studerende i stand til at 
forstå den offentlige sektors opbygning og funktioner, såvel som udviklingen af centrale 
velfærdsområder samt strategiske og politiske beslutningsprocesser. Den studerende får 
indsigt i private og offentlige organisationers samspil, samt samspillet mellem det nationale 
og internationale niveau, herunder kulturelle fænomeners betydning. 
 
 



8 
 

Indhold:  

• Den danske velfærdsmodel, herunder offentlig økonomi og velfærdsopgaver 
• Globalisering og udvikling af velfærdsstaten, herunder EU’s rolle 
• Styringsmetoder og opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner 

• Samarbejde mellem offentlige og private aktører 
• Den offentlige administrations rolle i det demokratiske system, herunder 

borgerinddragelse 
 
 
ECTS: 15 
 
Læringsmål: 
  
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• opbygning og grundprincipper i den danske velfærdsmodel 
• opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner 
• globaliseringens dimensioner og EU's opbygning 
• den offentlige administrations rolle i det demokratiske system, herunder 

borgerinddragelse 
• styringsmetoder i den offentlige sektor 
• offentlige og private samarbejdsformer 

 
 
Færdigheder 
Den studerende kan: 
 

• vurdere forskellige velfærdsmodellers udformning af og indvirkning på 
samfundet 

• vurdere den danske model og forholde sig kritisk hertil 
• vurdere og anvende teorier om globaliseringens og EU's indflydelse på den 

danske velfærdsmodel, herunder forandringsprocesser i samfundet 
• vurdere forskellige styringsmetoders hensigtsmæssighed i det offentlige 
• vurdere forskellige samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører og 

deres anvendelighed 
 
 
Kompetencer 
Den studerende kan: 
 

• indgå kvalificeret i og bidrage til udviklingen og styrkelsen af civilsamfundet, den 
private og den offentlige sektors roller og virke 

• tage stilling til og på et grundlæggende og kvalificeret niveau argumentere for og 
imod centrale problemstillinger indenfor den offentlige sektor 

• i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer 
i relation til kerneområdet samfund 
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5.3 Kerneområde: Organisation 

Kerneområdet ”organisation” afvikles over tre semestre og sætter den studerende i 
stand til at anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, 
strukturer, kultur og værdier. Den studerende vil blive i stand til at vurdere metoder til 
konfliktløsning. 
 
Indhold: 

• Organisationsstruktur 
• Organisationskultur og nationale kulturer 
• Strategi 
• Projektdeltagelse og organisering 
• Motivation og trivsel 
• Individers adfærd i organisationer 
• Organisationsudvikling og forandringsledelse 
• Ledelse i organisationer 
• Konfliktløsning 

 
 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• forskellige organisationsstrukturer, kulturer, strategiers påvirkning på 
omgivelser og omvendt 

• den formelle organisationsstrukturs betydning for løsning af 
koordineringsopgaverne i enhver type organisation 

• begreberne motivation, tilfredshed, trivsel, medarbejderinddragelse og 
medarbejderindflydelse 

• individers adfærd i organisationer 
• principper for organisering af projektarbejde 
• ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder viden om forskellige 

ledelsesopgaver, lederroller og forskellige ledelsesformers betydning 
• nødvendigheden for at organisationer forandres og tilpasses ændringer i 

omgivelser 
• metoder til konfliktløsning 

 
 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
 

• anvende teorier og metoder til at arbejde med medarbejderes motivation, trivsel 
og medarbejderinddragelse og indflydelse 

• begrunde og vælge selvstændige løsningsforslag og løsningsmetoder i 
projektarbejdet 

• vurdere organisationers opbygning, strukturer og kulturer, og på baggrund heraf 
opnå forståelse af organisationen 

• anvende og vurdere værktøjer til medarbejderinddragelse, indflydelse, trivsel og 
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motivation 
• anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, 

kulturer og værdier 
• anvende strategimodeller i analysen af en organisation, samt anvende og vurdere 

metoder til analyse af strategiske processer 
• planlægge og gennemføre projektarbejdsmetoder og formidle resultaterne fra 

projektarbejdet 
• anvende og vurdere værktøjer til medarbejderinddragelse, indflydelse, trivsel og 

motivation 
• vurdere behovet for forandring og udvikling samt effekten af forandringen på 

organisation og medarbejdere 
• vurdere ledelsen i en organisation som en helhed og ud fra en forståelse af 

organisationens mål og værdier 
 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 
 

• kombinere viden om organisatoriske strukturer, kulturer og strategier med 
identifikation af hensigtsmæssige organisationsstrukturer i forhold til 
organisationens virke, medarbejdere og kultur 

• indgå aktivt i arbejdet i en projektgruppe 
• indgå i udvikling af projektgrupper, bl.a. i forbindelse med udvikling af 

arbejdsmetoder og samarbejdsformer 
• bidrage med selvstændige løsningsforslag- og metoder i relation til 

projektarbejdet 
• indgå konstruktivt i løsningen af og deltage i udviklingen af organisatoriske 

problemstillinger 
• i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer 

inden for det organisationsteoretiske kerneområde 
 

5.4 Kerneområde: Administration 

Kerneområdet ’administration’ afvikles over tre semestre og sætter den studerende i 

stand til at arbejde med forskellige kommunikationsformer, samt udvikle og evaluere 

serviceydelser. Den studerende sættes i stand til at gennemføre kvantitative- og 

kvalitative undersøgelser samt vurdere forskellige metoders anvendelighed. 

 
Indhold: 
 

• Samfundsvidenskabelig metode 
• Personlig kommunikation 
• Præsentationsteknikker 
• Intern og ekstern virksomhedskommunikation 
• Servicedesign 
• Evalueringsmetoder 
• Kvalitetssikring 

 
 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
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Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• hvad der kendetegner problemorienterede undersøgelser 
• forskellige kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder 
• forskellige analysemetoder i forbindelse med problemorienterede projekter 
• metoder til præsentation 
• udvikling og ledelse af servicesystemer 
• kvalitetsudvikling- og styring 
• evalueringsmetoder 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
 

• formidle relevant skriftlig kommunikation 
• anvende præsentationsteknik i praksis 
• vurdere styrker og svagheder i forbindelse med egen og andres kommunikation 
• gennemføre analyser af praksisnære problemstillinger 
• indsamle, bearbejde og vurdere kvantitative og kvalitative data 
• foretage kildekritik og vurdere datakvalitet 
• dokumentere og videreformidle undersøgelsesresultater 
• opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse og kvalitetsstyring 
• vurdere kvalitetsstyring, kvalitetsprocesser og kvalitetsmodeller 
• anvende kvalitetsredskaber- og metoder 
• anvende evalueringsmetoder og vurdere deres anvendelighed 

 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 
 

• bidrage med selvstændige løsningsforslag- og metoder i relation til erhvervet 
• selvstændigt indgå i afrapportering og formidling af praksisnære 

problemstillinger og løsningsmuligheder 
• selvstændigt eller i samarbejde med andre designe og udvikle serviceydelser 
• indgå i samarbejde om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 
• i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer 

inden for det administrative kerneområde 
 

5.5 Kerneområde: Jura 

Kerneområdet ’jura’ afvikles på tre semestre og sætter den studerende i stand til at 

erhverve sig indsigt i juridisk metode, således at den studerende får et redskab til at 

kunne vurdere juridiske problemstillinger. Den studerende skal samtidig kunne vurdere 

forvaltningsretlige problemstillinger med henblik på at foretage en forvaltningsretlig 

korrekt sagsbehandling samt vurdere parternes forvaltningsretlige stilling, når der 

indgås samarbejde mellem det offentlige og det private. 

 
Indhold: 

• Juridisk metode 
• Juridisk informationssøgning 
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• Retskilder, herunder europæiske og internationale retskilder 
• Forvaltningsret 
• Sagsbehandling 
• Indholdsmæssige krav til en forvaltningsretlig afgørelse 
• Uskrevne retsgrundsætninger på det forvaltningsretlige område 
• Kompetence og hjemmel 
• Klageadgang og domstolsprøvelse 
• Persondataret 
• Købeloven 
• Aftaleret 
• Kommunalfuldmagten 
• De kommunale (og til dels de regionale) opgaver 
• Udbud 

 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• juridisk metode og grundlæggende juridisk informationssøgning 
• de forvaltningsretlige retskilder og forvaltningsretlig praksis 
• de almindelige forvaltningsretlige regler og principper samt de indholdsmæssige 

krav til en forvaltningsafgørelse 
• mulighederne for prøvelse af forvaltningsafgørelser 
• de retsregler og grundsætninger, der gælder for forvaltningsretlig sagsbehandling 

i den offentlige sektor 
• mulighederne for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser 
• udbudsprocedurer 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
 

• planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling 
• anvende og vurdere juridisk metode til at løse juridiske problemstillinger 
• vurdere og formidle forvaltningsretlige problemstillinger 
• begrunde og vælge relevante løsninger, herunder vurdere retsvirkningerne af 

tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler 
 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 
 

• selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om forvaltningsretlige 
problemstillinger med en professionel tilgang 

•  indgå i professionel servicering af borgere og kunder 
• agere inden for de retlige rammer for statens, regionernes og kommunernes 

kompetenceområder 
•  i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer 

indenfor det juridiske kerneområde 
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5.6 Kerneområde: Økonomi 

Kerneområdet ’Økonomi’ afvikles over to semestre. Kerneområdet har fokus på vurdering 

af økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, budgetter og 

økonomiske rapporter. Videre vil den studerende blive i stand til at udarbejde pris- og 

omkostningskalkulation. 

 
 
Indhold: 

• Makroøkonomi og beskrivende økonomi 
• Samfundsøkonomiske begreber 
• De samfundsøkonomiske sammenhænge 
• Økonomiske politikker til regulering af samfundsøkonomien 
• International økonomis indflydelse på dansk økonomi 
• Markedet 
• Omkostninger 
• Investering og finansiering 
• Budgettering 
• Årsregnskab og nøgletal 

 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

 
• hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er hensigtsmæssige at anvende i 

forskellige investeringssituationer (intern rente, kapitalværdi og payback) 
• centrale samfundsøkonomiske begreber og sammenhænge 
• forskellige former for økonomisk politik og regulering 
• baggrunden for offentlig økonomisk regulering og prioritering 
• international økonomis betydning for de økonomiske vilkår i Danmark 
• brug af nøgletal og benchmarking i økonomiske analyser 
• statistiske værktøjer til beskrivelse og tolkning af økonomiske data 
• principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne 
• finanslovens betydning for den offentlige sektors indtægter og udgifter 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 

 
• vurdere rimeligheden i de forudsætninger, der ligger til grund for prisoptimering 
• vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende bidragskalkulation og/eller 

fordelingskalkulation 
• udføre en konjunkturanalyse 
• generere et materiale ud fra sekundære data, der kan underbygge 

konsekvenserne for et lands fordeling og allokering af de økonomiske ressourcer 
• vurdere den demografiske udviklings indflydelse på samfundsøkonomien 
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• udføre følsomhedsanalyser, når der ændres en variabel i 
investeringskalkulationen 

• beskrive og vurdere de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger 
• identificere mulige tiltag til at forfølge økonomisk-politiske mål 
• vurdere omverdenens indflydelse på den økonomiske udvikling i Danmark 
• vurdere fordelingen og allokeringen af de økonomiske ressourcer 
• argumentere for og imod forskellige finansieringsformer, herunder egenkapital 

og gæld. Af finansieringsformer skal den studerende beherske: Kassekredit (m/u 
provision), leverandørkredit (betalingsrabatter), stående lån, annuitetslån, 
serielån, leasing 

• selvstændigt deltage i vurdering af budgetteringsfaserne 
• udarbejde og diskutere fordele og ulemper ved budgetkontrol 
• statistiske værktøjer til beskrivelse og tolkning af økonomiske data 

 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 

 
• udarbejde et materiale ud fra sekundære data, der kan underbygge 

konsekvenserne for et lands fordeling og allokering af de økonomiske ressourcer 
• forholde sig reflekterende til hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er 

hensigtsmæssige at anvende i forskellige investeringssituationer (intern rente, 
kapitalværdi og payback) 

• indgå i vurdering af budgetteringsfaserne 
• selvstændigt deltage i udarbejdelse og diskussion af fordele og ulemper ved 

budgetkontrol 
• i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer 

indenfor det økonomiske kerneområde 
 
 

5.7 Obligatoriske uddannelseselementer inden for 
uddannelsens kerneområder 

 

Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 

 
• Tema 1: Organisation og samfund (15 ECTS-point) 
• Tema 2: Metoder og projekter (15 ECTS-point) 
• Tema 3: Styring, arbejdsgange og processer (15 ECTS-point) 
• Tema 4: Forandring, investeringer og budgetlægning (15 ECTS-point) 
• Tema 5: Det offentlige og privates samarbejde og udvikling (15 ECTS-point) 

 
Oversigt af uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer: 

 
1. semester 2. semester 3. semester 

 
 

ECTS- 
point      

Samfund 15 5  5  5 
Organisation 15 5 5  5  
Administration 15  5 5  5 
Jura 15  5 5  5 

Tema 1 Tema 2  Tema 3  Tema 4 Tema 5 
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1. semester 2. semester 3. semester 
Økonomi 15 5   10  
       
ECTS-point 75 15 15 15 15 15 

 
 

       

5.7.1 Tema 1: Organisation og samfund 

Fagelementet beskæftiger sig med kerneområderne: Samfund, Organisation og Økonomi. 
Fokus er på globale og nationale strømninger, som påvirker private og offentlige 
virksomheders strategiske arbejde og strukturering. At arbejde med de økonomiske og 
samfundsmæssige rammer, der har betydning for, hvilke beslutninger virksomheder 
træffer. 
 
Indhold: 

• Den danske velfærdsmodel, herunder offentlig økonomi og velfærdsopgaver 
• Globalisering og udvikling af velfærdsstaten, herunder EU’s rolle 
• Organisationsstruktur 
• Organisationskultur og nationale kulturer 
• Strategi 
• Makroøkonomi og beskrivende økonomi 
• Samfundsøkonomiske begreber 
• De samfundsøkonomiske sammenhænge 
• Økonomiske politikker til regulering af samfundsøkonomien 
• International økonomis indflydelse på dansk økonomi 

 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• opbygning og grundprincipper i den danske velfærdsmodel 
• opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner 
• globaliseringens dimensioner og EU's opbygning 
• den offentlig administrations rolle i det demokratiske system, herunder 

borgerinddragelse 
• den formelle organisationsstrukturs betydning for løsning af 

koordineringsopgaverne i enhver type organisation 
• centrale samfundsøkonomiske begreber og sammenhænge 
• forskellige former for økonomisk politik og regulering 
• baggrunden for offentlig økonomisk regulering og prioritering 
• international økonomis betydning for de økonomiske vilkår i Danmark 
• principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne 
• finanslovens betydning for den offentlige sektors indtægter og udgifter 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
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• vurdere forskellige velfærdsmodellers udformning af og indvirkning på 
samfundet 

• vurdere den danske model og forholde sig kritisk hertil 
• anvende teorier om samt vurdere globaliseringens og EU's indflydelse på den 

danske velfærdsmodel, herunder forandringsprocesser i samfundet 
• vurdere organisationers opbygning, strukturer og kulturer, og på baggrund heraf 

opnå forståelse af organisationen 
• anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, 

kulturer og værdier 
• anvende strategimodeller i analysen af en organisation, samt anvende og vurdere 

metoder til analyse af strategiske processer 
• udføre en konjunkturanalyse 
• vurdere den demografiske udviklings indflydelse på samfundsøkonomien 
• statistiske værktøjer til beskrivelse og tolkning af økonomiske data 
• analysere de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger 
• identificere mulige tiltag til at forfølge økonomisk-politiske mål 
• vurdere omverdenens indflydelse på den økonomiske udvikling i Danmark 
• vurdere fordelingen og allokeringen af de økonomiske ressourcer 

 
 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 
 

• indgå kvalificeret i og bidrage til udviklingen og styrkelsen af civilsamfundet, den 
private og den offentlige sektors roller og virke 

• kombinere viden om organisatoriske strukturer, kulturer og strategier med 
identifikation af hensigtsmæssige organisationsstrukturer i forhold til 
organisationens virke, medarbejdere og kultur 

• udarbejde et materiale ud fra sekundære data, der kan underbygge 
konsekvenserne for et lands fordeling og allokering af de økonomiske ressourcer 

 

5.7.2 Tema 2: Metode og projekter 

Fagelementet beskæftiger sig med kerneområderne: Organisation, administration og jura. 
Temaet skal sikre, at de studerende kan udføre indsamling, kritisk behandling og 
formidling af ny viden, for at sikre et solidt udviklingsgrundlag. Den studerende skal kende 
sig selv og andres adfærd på en arbejdsplads og i projekter. 
 
Indhold:  
 

• Projektdeltagelse og organisering 
• Motivation og trivsel i projekter 
• Individers adfærd i organisationer 
• Juridisk metode 
• Juridisk informationssøgning 
• Retskilder, herunder europæiske og internationale retskilder 
• Samfundsvidenskabelig metode 

 
ECTS: 15 ECTS 
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Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• begreberne motivation, tilfredshed, trivsel, medarbejderinddragelse og 
medarbejderindflydelse 

• individers adfærd i organisationer 
• principper for organisering af projektarbejde 
• juridisk metode og grundlæggende juridisk informationssøgning 
• hvad der kendetegner problemorienterede undersøgelser 
• forskellige kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
 

• anvende teorier og metoder til at arbejde med medarbejderes motivation, trivsel 
og medarbejderinddragelse og indflydelse 

• planlægge og gennemføre projektarbejdsmetoder og formidle resultaterne fra 
projektarbejdet 

• anvende og vurdere værktøjer til medarbejderinddragelse, indflydelse, trivsel og 
motivation 

• anvende og vurdere juridisk metode til at løse juridiske problemstillinger 
• løse praksisnære problemstillinger 
• indsamle, bearbejde og vurdere kvantitative og kvalitative data 
• foretage kildekritik og vurdere datakvalitet 
• dokumentere og videreformidle undersøgelsesresultater 

 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 
 

• indgå aktivt i arbejdet i en projektgruppe 
• arbejde med medarbejderes motivation, trivsel og medarbejderinddragelse og 

indflydelse 
• indgå i udvikling af projektgrupper, bl.a. i forbindelse med udvikling af 

arbejdsmetoder og samarbejdsformer 
• udvikling af projektgrupper, bl.a. i forbindelse med udvikling af arbejdsmetoder 

og samarbejdsformer 
• bidrage med selvstændige løsningsforslag- og metoder i relation til 

projektarbejdet 
• i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer 

indenfor et juridisk område 
• bidrage med selvstændige løsningsforslag- og metoder i relation til erhvervet 
• selvstændigt indgå i afrapportering og formidling af praksisnære 

problemstillinger og løsningsmuligheder 
 

5.7.3 Tema 3: Styring, arbejdsgange og processer 

Fagelementet beskæftiger sig med kerneområderne: Samfund, administration og jura. 
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Med fokus på drift og udvikling, skal sagsbehandling og forvaltningsretlige arbejdsgange 
præsenteres professionelt under hensyntagen til et ønske om fornyelse af services over for 
borgere og kunder. 
 
Indhold: 

• Forvaltningsret 
• Sagsbehandling 
• Indholdsmæssige krav til en forvaltningsretlig afgørelse 
• Uskrevne retsgrundsætninger på det forvaltningsretlige område 
• Kompetence og hjemmel 
• Klageadgang og domstolsprøvelse 
• Persondataret 
• Styringsmetoder og opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner 
• Servicedesign 
• Personlig kommunikation 
• Præsentationsteknikker 

 
 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• de forvaltningsretlige retskilder og forvaltningsretlig praksis 
• de almindelige forvaltningsretlige regler og principper samt de indholdsmæssige 

krav til en forvaltningsafgørelse 
• mulighederne for prøvelse af forvaltningsafgørelser 
• de retsregler og grundsætninger, der gælder for forvaltningsretlig sagsbehandling 

i den offentlige sektor 
• mulighederne for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser 
• offentlige og private samarbejdsformer 
• styringsmetoder i den offentlige sektor 
• den offentlig administrations rolle i det demokratiske system, herunder 

borgerinddragelse 
• metoder til præsentation 
• udvikling og ledelse af servicesystemer 

 
 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
 

• planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling 
• vurdere og formidle forvaltningsretlige problemstillinger 
• begrunde og vælge relevante løsninger, herunder vurdere retsvirkningerne af 

tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler 
• formidle relevant skriftlig kommunikation 
• anvende præsentationsteknik i praksis 
• vurdere styrker og svagheder i forbindelse med egen og andres kommunikation 
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• vurdere forskellige styringsmetoders hensigtsmæssighed i det offentlige 
 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 
 

• selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om forvaltningsretlige 
problemstillinger med en professionel tilgang 

• indgå i professionel servicering af borgere og kunder 
• tage stilling til og på et grundlæggende og kvalificeret niveau argumentere for og 

imod centrale problemstillinger indenfor den offentlige sektor 
• vurdere styrker og svagheder i forbindelse med egen og andres kommunikation 
• selvstændigt eller i samarbejde med andre designe og udvikle serviceydelser 

 

5.7.4 Tema 4: Forandring, investering og budgetlægning 

Fagelementet beskæftiger sig med kerneområderne: Organisation og økonomi. 
Forandringer skal implementeres med fokus på de strategiske rammer. Der arbejdes med 
udfordringer, som organisationen, ledelsen og medarbejderne udsættes for ved 
gennemførelsen af forandringsprocessen. Forandringen vil have både menneskelige og 
økonomiske konsekvenser. 
 
Indhold: 
 

• Organisationsudvikling og forandringsledelse 
• Ledelse i organisationer 
• Konfliktløsning 
• Markeder 
• Omkostninger 
• Investering og finansiering 
• Budgettering 
• Årsregnskab og nøgletal 

 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er hensigtsmæssige at anvende, i 
forskellige investeringssituationer (intern rente, kapitalværdi og payback) 

• at diskutere argumenter for og imod forskellige finansieringsformer, herunder 
egenkapital og gæld. Af finansieringsformer skal den studerende beherske: 
Kassekredit (m/u provision), leverandørkredit (betalingsrabatter), stående lån, 
annuitetslån, serielån, leasing 

• brug af nøgletal og benchmarking i økonomiske analyser 
• ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder kendskab til forskellige 

ledelsesopgaver, lederroller og forskellige ledelsesformers betydning 
• nødvendigheden for at organisationer forandres og tilpasses ændringer i 

omgivelser 
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• metoder til konfliktløsning 
 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
 

• vurdere rimeligheden i de forudsætninger, der ligger til grund for prisoptimering 
• argumentere for og imod forskellige finansieringsformer, herunder egenkapital 

og gæld. Af finansieringsformer skal den studerende beherske: Kassekredit (m/u 
provision), leverandørkredit (beta- selvstændigt deltage i vurdering af 
budgetteringsfaserne 

• udarbejde og diskutere fordele og ulemper ved budgetkontrol 
• vurdere behovet for forandring og udvikling samt effekten af forandringen på 

organisation og medarbejdere 
• vurdere ledelsen i en organisation som en helhed ud fra en forståelse af 

organisationens mål og værdier 
• forstå ledelse på forskellige niveauer i organisationen, ligesom den studerende 

har viden om forskellige ledelsesopgaver, lederroller og forskellige 
ledelsesformers betydning 

• forstå nødvendigheden for at organisationer forandres og tilpasses ændringer i 
omgivelser 

• anvende metoder til konfliktløsning 
 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 
 

• indgå konstruktivt i løsningen af og deltage i udviklingen af organisatoriske 
problemstillinger 

• forholde sig reflekterende til hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er 
hensigtsmæssige at anvende i forskellige investeringssituationer (intern rente, 
kapitalværdi og payback) 

• indgå i vurdering af budgetteringsfaserne 
• selvstændigt deltage i udarbejdelse og diskussion af fordele og ulemper ved 

budgetkontrol 
• indgå konstruktivt i løsningen og deltage i udviklingen af organisatoriske 

problemstillinger 
 
 

5.7.5 Tema 5: Det offentlige og privates samarbejde og udvikling 
 

Fagelementet beskæftiger sig med kerneområderne: Samfund, administration og jura. 
Fokus er på samarbejdet mellem det offentlige og private arbejdsmarked med fokus på 
løsningen af det offentliges og privates arbejdsopgaver 
 
Indhold: 

• Samarbejde mellem offentlige og private aktører 
• Den offentlig administrations rolle i det demokratiske system, herunder 

borgerinddragelse 
• Intern og ekstern virksomhedskommunikation 
• Evalueringsmetoder 



21 
 

• Kvalitetssikring 
• Købeloven 
• Aftaleret 
• Kommunalfuldmagten 
• De kommunale (og til dels de regionale) opgaver 
• Udbud 

 
 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om og forståelse for: 
 

• offentlige og private samarbejdsformer 
• online kommunikation 
• kvalitetsudvikling og -styring 
• evalueringsmetoder 
• kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. grundsætninger om kommuners mulighed for 

at varetage opgaver, når det ikke er reguleret i lov 
• de retlige rammer for kommuners organisation og styrelse 
• udbudsprocedurer 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
 

• vurdere forskellige samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører og 
deres anvendelighed 

• anvende online muligheder i kommunikationen med medarbejdere, kunder og 
borgere 

• opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse og kvalitetsstyring 
• vurdere kvalitetsstyring, kvalitetsprocesser og kvalitetsmodeller 
• anvende kvalitetsredskaber- og metoder 
• anvende evalueringsmetoder og vurdere deres anvendelighed 
• vurdere forskellige samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører og 

deres anvendelighed 
• vurdere reglerne om kommunalfuldmagtens grænser 

 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 

 
• indgå kvalificeret i og bidrage til udviklingen og styrkelsen af civilsamfundet, den 

private og den offentlige sektors roller og virke 
• indgå i planlægningen og implementeringen af interne og eksterne 

kommunikationsindsatser 
• indgå i samarbejde om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 
• agere inden for de retlige rammer for statens, regionernes og kommunernes 

kompetenceområder 
• medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor 
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5.8 Praktik: 

I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for 
uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den 
studerende er under praktikken knyttet til én eller flere virksomheder. Praktikforløbet 
kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret, og kan danne grundlag for den studerendes 
afsluttende eksamensprojekt. 

Praktikken skal være i samarbejde med en virksomhed. 
 
ECTS: 15 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende skal have viden om: 
 

• en virksomheds arbejdsgange, organisation og placering i erhvervslivet og 
samfundet 

• fagområdets anvendte teori og metode ved løsningen af praktiske arbejdsopgaver 
 
Færdigheder: 
Den studerende skal have færdigheder i at: 
 

• anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter 
sig til beskæftigelse inden for erhvervet 

• selvstændigt kunne indsamle viden til løsning af en arbejdsopgave 
• vurdere praksisnære arbejdsopgaver/problemstillinger og opstille 

løsningsmuligheder 
• formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag 
• kommunikere professionelt med borgere, kunder og andre interessenter 

 
Kompetencer: 
Den studerende opnår kompetence i at: 
 

• deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og 
kulturel baggrund 

• håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i 
samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere 

• servicere borgere, kunder og andre interessenter professionelt samt medvirke til 
at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor 

• tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til erhvervet i en struktureret 
sammenhæng 

• forholde sig selvstændigt til anvendelse af teori i praksis 
• kunne reflektere over anvendelse af begreber og metoder i praksis 

 
Antal prøver: 
Praktikken afsluttes med en skriftlig praktikrapport. 
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5.9 Krav til det afsluttende eksamensprojekt 

Det afsluttende projekt på uddannelsen skal dokumentere den studerendes forståelse af 
praksis og evne til at anvende teori og metode i relation til en praksisnær 
problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, 
formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig 
virksomhed. 

Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er 
opnået. Læringsmålene for projektet udgøres således af uddannelsens ”Bilag 1” til 
uddannelsesbekendtgørelsen. 

Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis 
og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Projektet 
skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. 

 

ECTS: 15 ECTS 

 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den uddannede har viden om: 
 

• opbygning, funktion, udvikling, kultur og organisation i den private og offentlige 
sektor på nationalt og internationalt niveau 

• organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, forskellige 
ledelsesformers betydning samt individers adfærd i organisationer 

• strategiske og politiske beslutningsprocesser 
• samfundsøkonomi samt økonomistyringsmodeller- og principper 
• juridisk metode, forvaltningsretlige principper, obligationsret samt relevante love 

og regler 
 
 
Færdigheder: 
Den uddannede kan: 
 

• anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, 
kulturer og værdier, samt anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og 
forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker 

• vurdere økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, 
budgetter og økonomiske rapporter samt udarbejde pris- og 
omkostningskalkulation, og opstille kvalitetsmål samt vurdere målopfyldelse 

• vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale og vurdere forskellige 
evalueringsmetoders anvendelighed samt gennemføre kvalitative og kvantitative 
undersøgelser 

• udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale 
muligheder i kommunikation med kunder og borgere 

• planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt 
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anvende projektarbejdsmetoder 
 
 
Kompetencer: 
Den uddannede kan:  
 

• kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, samfundsmæssige 
og informationsteknologiske forhold med metodiske overvejelser inden for 
administration 

• deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og 
kulturel baggrund 

• håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i 
samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere 

• professionelt servicere borgere og kunder og medvirke til at fremme samarbejdet 
mellem den private og offentlige sektor 

• i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer 
i relation til erhvervet 

 
 
 

5.10 Regler om merit 
Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved 
andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.  
 
Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden 
dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, og om beskæftigelse, der må antages at 
kunne give merit.  
 
Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af 
gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, 
uddannelsesdele og praktikdele.  
 
Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.  
 
Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet 
pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte 
uddannelseselementer. 
 
Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at 
institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.  
 
Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det 
er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. 
 
 
6 Institutionsdelen af studieordningen: 
Uddannelsen indeholder ud over de nationale fagelementer også 5 lokale fagelementer, der 
i alt udgør 15 ECTS. De lokale fagelementer giver den studerende mulighed for at 
kvalificere studie- og erhvervskompetencer gennem valgfag og perspektivering af emner, 
der bredt relaterer sig til uddannelsens beskæftigelsesområde. 
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6.1 Beskrivelse af de valgfri uddannelseselementer 

Uddannelsens valgfag er placeret på uddannelsens 3. semester. De valgfrie 
uddannelseselementer har for den enkelte studerende et samlet omfang på 15 ECTS-point, 
svarende til at den studerende skal vælge 3 valgfag. 
 
Uddannelsesinstitutionen fastsætter kriterier for oprettelse og 
samlæsning af hold. Der oprettes hold til valgfag ved min. 12 antal 
tilmeldte studerende. 
 

6.2 Valgfag: Projektkoordinering 

Valgfaget giver den studerende viden om projektkoordination samt hvordan strukturer, 
strategier, kommunikation og styring af organisationer har betydning for 
projektkoordinatorens særlige rolle i projektet. Endvidere lægges der vægt på, at den 
studerende kan beskrive og analysere projektets trin og rammer i forhold til planlægning 
og koordination af projektet, samt løbende kan identificere behov og styre imod 
projektets mål. 
 
Indhold: 
 

Projektforståelse og projektkoordinering 
• Forskelle imellem projektorganisationer og driftsorganisationer 

• Mål og delmål 

• Projektarbejdets trin 

• Projektets rammer 

• Projektets planlægning, koordinering og styring 

• Interessentanalyse 

• Risikoanalyse og barrierer i organisationer 

• Styregruppe, projektgruppe og forskellige arbejdsgrupper tilknyttet for projektet 
 

Projektkommunikation 

• Kommunikationsplanlægning 

• Tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde 
 
ECTS: 5 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende: 

 

• har viden om projektstyringsmetoder (modeller og værktøjer) 

• har kendskab til den særlige koordinatorrolle, herunder (tværfagligt) samarbejde 
med forskellige interessenter 

• har viden om afrapportering til forskellige målgrupper 
 
Færdigheder: 
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Den studerende: 
 

• kan beskrive og analysere projektets trin og rammer i forhold til planlægning og 
styring af projektet 

• kan anvende projektarbejdsmetoder og arbejde med koordinering af projekter 

• kan formidle projektarbejdets resultater og har viden om projektstyringsmetoder 
(modeller og værktøjer) 

• har kendskab til den særlige koordinatorrolle, herunder (tværfagligt) samarbejde 
med forskellige interessenter 

• har viden om afrapportering til forskellige målgrupper 
 
Kompetencer: 
Den uddannede kan:  

 

• løbende identificere behov og mål for projektet 

• håndtere koordinering af et projekts forskellige trin og selvstændigt indgå i 
projektets forskellige samarbejdsflader 

• identificere behov for videndeling i projektets forskellige trin 

• agere i tværfagligt og tværsektorielt projektarbejde 
 
 

6.3 Valgfag: Kommunikation 

Kommunikation på vegne af en organisation handler om at have noget på hjerte, noget 
vigtigt man ønsker ’at gøre fælles’ med en målgruppe udenfor organisationen. 
Den studerende kommer til at øve analyse af målgrupper og at prioritere budskab. Den 
studerende vil opleve konstant at være på skriveværksted, hvor sproget tunes, så det 
bliver korrekt og letforståeligt samt efterlader det ønskede billede af organisation hos de 
vigtigste interessenter. 
 
Indhold: 
 

• Kommunikation – hvad er ’kommunikation’? hvorfor kommunikere? 

• Organisation – hvad er forskellen på ’alm’ kommunikation og på at kommunikere 
på vegne af en organisation? Kendetegn for forskellige organisationstyper, deres 
identitet og image? 

• Analyse af mål og effekter 

• Målgrupper og øvrige interessenter 

• Medier og kanaler 

• Skriftsproget og det at skrive en korrekt og præcis tekst i forskellige 
sammenhænge på og i medier 

 
 
ECTS: 5 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
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Den studerende: 
 

• har viden om kommunikations- og kanalstrategier 

• har viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en 
kommunikationsindsats 

• har viden om internettets og sociale mediers muligheder, svagheder og 
udfordringer 

• har viden om målgrupper, og hvilken betydning disse har for kommunikationen 
 
Færdigheder: 
Den studerende: 

 

• kan formulere et klart budskab 

• kan argumentere for fordele og ulemper ved valg af genre og skrivestil 

• kan forklare fordele og ulemper ved valg målgrupper og medier 

• kan søge relevante informationer på internettet og anvende disse i det daglige 
kommunikationsarbejde 

 
Kompetencer: 
Den uddannede kan:  
 

•  skrive korrekt og letforståeligt 

•  skrive, så den ønskede effekt nås 

•  indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation 

 
 

6.4 Valgfag: Anvendt statistik 

Formålet med valgfaget er at give den studerende nogle centrale værktøjer til 
selvstændigt at kunne indsamle, bearbejde, analysere samt præsentere data. Herudover 
sigter undervisningen på at gøre den studerende i stand til at kunne foretage en kritisk 
vurdering af en statistisk bearbejdet analyse. 
 
Indhold: 
 

• Indsamling og klassifikation af data 

• Stikprøven 

• Præsentation af data 

• Beskrivelse af data 

• Normalfordelingen 

• Analyser af data 

• Simple hypotesetests 

• Lineær regression 

• Anvendelse af Excel til elementær databehandling 

• Vurdering af usikkerhed og fejlkilder 
 
ECTS: 5 ECTS 
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Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om: 

 

•  om centrale metoder til indsamling af statistisk materiale 

• operationalisering samt klassifikation af data 

•  forskellige metoder til præsentation af data 

• forskellige måder at beskrive data på, herunder positionsmål og spredningsmål 

• simple fordelinger, herunder normalfordelingen og binomialfordelingen 

• simple hypotese-tests 

• metoder til vurdering af sammenhæng, herunder simpel lineær regression 

• den optimale stikprøvestørrelse samt vurdering af repræsentativitet 

• statistisk usikkerhed samt fejlkilder 
 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 

 

•  indsamle statistisk materiale til en dataanalyse 

•  præsentere og beskrive statistisk datamateriale 

•  analysere data med henblik på en vurdering af statistiske sammenhænge 

•  foretage simple hypotesetest 

•  anvende lineær regression som et arbejdsredskab 

• beregne den optimale stikprøvestørrelse samt vurdere repræsentativiteten 

• vurdere den statistiske usikkerhed samt potentielle fejlkilder 
 
Kompetencer: 
Den studerende skal: 

 

• selvstændigt kunne indsamle, bearbejde, analysere og præsentere data 

• kunne foretage en kritisk vurdering af en statistisk bearbejdet analyse 
 
 

6.5 Personalejura 

Formålet med valgfaget er, at den studerende erhverver sig indsigt i de regler, der 
regulerer rets- forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager i den offentlige og private 
sektor med henblik på at kunne analysere personalejuridiske spørgsmål. Valgfaget vil 
desuden indeholde en kort indføring i overenskomstområdet – den danske model. 
 
Indhold: 
 

• Den kollektive arbejdsret 

• Funktionærloven 

• Tjenestemandsloven 

• Ferieloven 
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• Lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtager om vilkårene for 
ansættelsesforholdet 

• Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet 

• MED-reglerne 

• EU 
 
ECTS: 5 ECTS 
 
Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om: 

 

• regler, der regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager 

• MED-reglerne og kan rådgive på området. 

• retskilderne og deres indbyrdes forhold – både de nationale og de EU-retlige - 
samt relevante fortolkningsprincipper. 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan:  

 

• analysere juridiske problemstillinger 

• foretage juridisk kildesøgning, herunder også elektronisk søgning, med henblik på 
selvstændigt at kunne belyse juridiske problemstillinger. 

 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 

 

• rådgive inden for personalejura 

• vurdere juridiske problemstillinger og formidle sin viden 
 
 

6.6 Valgfag: Offentlig økonomi og budgetlægning 

Formålet med valgfaget er at give den studerende en grundlæggende viden om 
finansieringen af den offentlige sektor samt budgettets opgaver i stat, regioner og 
kommuner. Herudover lægges der vægt på, hvordan den offentlige budgetproces kan 
tilrettelægges og hvilke budgetteringsmetoder, der kan anvendes. 
 
Indhold: 
 
• Den kommunale, regionale og statslige finansiering 
• Budgetprocessen i kommuner, regioner og staten 
• Budgetmodeller 
• Budgettets opgaver 

• Budgetadfærdsteorier 
 
ECTS: 5 ECTS 
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Læringsmål: 
 
Viden: 
Den studerende har viden om: 

 
• budgetprocesser og budgetmodeller i den offentlige sektor 
• det offentlige budgets funktion 
• teorier om budgetadfærd 
• baggrunden og betingelserne for at føre økonomisk politik i det offentlige 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 

 
• beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor 
• beskrive og analysere budgetprocesser 
• vurdere effekten af en ændring i den offentlige finansiering 
• se forskelle og ligheder ved forskellige budgetsystemer 

 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 

 
• systematisk strukturere økonomiske data til brug for budgetter 
• aktivt deltage i budgetprocessen i staten, regionen eller i en kommune 

 
 
 
 
 

6.7 Samlet oversigt over uddannelsens prøver 

Formålet med prøver på uddannelsen er at udprøve, i hvilken grad den studerende 
opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen og dens elementer.  

Nedenstående er en samlet oversigt over uddannelsens prøver. 
 
 

Oversigt over 
uddannelsens 
prøver 

Fag- 
elementer 

Censur  Prøveform og 
tilrettelæggelse 

Bedømmels
e  

ECTS 

1. semester Tema 1 + 2 Intern Skriftlig 7-trinsskala 30 
2. semester Tema 3 + 4 Ekstern Mundtlig med 

udgangspunkt i et 
skriftligt oplæg 

7-trinsskala 30 

3. semester Tema 5 Intern  Skriftlig 7-trinsskala 15 
3.   semester Samlet 

valgfagsprøve  
(3 valgfag) 

Intern Mundtlig med 
udgangspunkt i et 
skriftligt oplæg 

7-trinsskala 15 

4. semester Praktik Intern Skriftlig 7-trinsskala 15 
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Oversigt over 
uddannelsens 
prøver 

Fag- 
elementer 

Censur  Prøveform og 
tilrettelæggelse 

Bedømmels
e  

ECTS 

4.   semester Afsluttende 
eksamensopgav
e 

Ekstern  Mundtlig og 
Skriftlig 

7-trinsskala 15 

Antal ECTS i alt     120 
 
 

6.8 Eksamensbeskrivelser 
 

Institutionsdel 

Samlet prøve for 1. semester - tema 1 og tema 2.  

ECTS: 30 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: 

Skriftlig 

Individuel/Gruppe: Individuel  

Censur: Intern 

Bedømmelsesgrundlag:  Den skriftlige opgave   

Prøvegrundlag: Semesterets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af 1. semester    

Formkrav:  

Der er ikke maksimalt sidetal på den skriftlig prøve. 

 
Tidspunkt og krav mm. fremgår af semesterbeskrivelsen. 

Forudsætninger for deltagelse i semesterets prøver: 

Der er forudsætningskrav, der skal opfyldes for, at den studerende kan gå til modulets 
prøver:  

 

• At den studerende har opfyldt mødepligt til den skemalagte undervisning. For at 
mødepligten er opfyldt skal der være registreret fremmøde til 80 % af undervisningen. 
 
Afhjælpning: Hvis den studerende ikke har opfyldt mødepligten, skal den studerende 
deltage i en vurderingssamtale med repræsentanter fra underviserteamet. 
Vurderingssamtalen tager udgangspunkt i ét eller flere allerede afviklede forløb, hvor 
der drøftes faglige problemstillinger ud fra kendt stof, og hvor underviseren tager 
stilling til, hvorvidt den studerende lever op til de faglige mål og dermed opfylder 
kravene for at gå til eksamen. 
 

• At den studerende har afleveret 2 skriftlige obligatoriske forløbsopgaver. 
 

Hver forløbsopgave skal fylde minimum 6 sider og må max fylde 15 sider af 2.400 
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anslag.  Forløbsopgaverne fremgår af semesterbeskrivelsen. 

Hvis forudsætningskravene ikke er opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøve, og der 
anvendes et prøveforsøg.  

 
 

Institutionsdel 

Samlet prøve for 2. semester - tema 3 og tema 4.  

ECTS: 30 

Bedømmelse: 7-trins-skala  

Skriftlig/Mundtlig: Mundtlig  

Individuel/Gruppe: Individuel  

Censur: Ekstern 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftligt oplæg, der 
udgøres af de to forløbsopgaver på semesteret. Bedømmelsen gives udelukkende på 
baggrund af den mundtlige præstation. 

Prøvegrundlag: Semesterets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af 2. semester 
 
Tidspunkt og krav mm. fremgår af semesterbeskrivelsen. 

Forudsætninger for deltagelse i semesterets prøver: 

Der er forudsætningskrav, der skal opfyldes for, at den studerende kan gå til modulets 
prøver:  

 

• At den studerende har opfyldt mødepligt til den skemalagte undervisning. For at 
mødepligten er opfyldt, skal der være registreret fremmøde til 80 % af 
undervisningen. 
 
Afhjælpning: Hvis den studerende ikke har opfyldt mødepligten, skal den studerende 
deltage i en vurderingssamtale med repræsentanter fra underviserteamet. 
Vurderingssamtalen tager udgangspunkt i ét eller flere allerede afviklede forløb, hvor 
der drøftes faglige problemstillinger ud fra kendt stof, og hvor underviseren tager 
stilling til, hvorvidt den studerende lever op til de faglige mål og dermed opfylder 
kravene for at gå til eksamen. 
 

• At den studerende har afleveret 2 skriftlige obligatoriske forløbsopgaver. 
 

Hver forløbsopgave skal fylde minimum 6 sider og må max fylde 15 sider af 2.400 

anslag. Forløbsopgaverne fremgår af semesterbeskrivelsen. 

Hvis forudsætningskravene ikke er opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøve, og 
der anvendes et prøveforsøg.  
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Institutionsdel  

3. semester - Prøve tema 5 

ECTS: 15 

Bedømmelse: 7-trins-skala  

Skriftlig/Mundtlig: Skriftlig  

Individuel/Gruppe: Individuel  

Censur: Intern 

Bedømmelsesgrundlag: Den skriftlige opgave 

Prøvegrundlag: Læringsmål for tema 5 

Prøvens placering: Inden udgangen af 3. semester 

Formkrav: 

Der er ikke maksimalt sidetal på den skriftlig opgave. 

Tidspunkt og krav mm. fremgår af semesterbeskrivelsen. 

Forudsætninger for deltagelse semesterets prøver: 
Der er ingen forudsætningskrav til denne prøve.  

 

Institutionsdel  

3. semester – samlet valgfagsprøve 

ECTS:  15 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Mundtlig og skriftlig 

Individuel/Gruppe: Individuel og gruppe 

Censur: Intern 
 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftligt 
eksamensoplæg. Bedømmelse på baggrund af en samlet vurdering af den mundtlige og 
skriftlige fremstilling. Det skriftlige eksamensoplæg må gerne være udarbejdet i en 
gruppe. Det skal af opgaven fremgå, hvem der har udarbejdet de enkelte afsnit i 
opgaven. Der må gerne vedlægges bilag, der dog ikke indgår i selve bedømmelsen. 
 

Prøvegrundlag: Læringsmål for de 3 valgte valgfag 

Prøvens placering: Inden udgangen af 3. Semester 
 
Formkrav:  

Det skriftlige oplæg må maximalt fylde: 
• 1 studerende: 6 normalsider 
• 2-4 studerende: 8 normalsider  

 

Prøvens placering: Inden udgangen af 3. semester 
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Tidspunkt og krav mm. fremgår af semesterbeskrivelsen. 
 

Forudsætninger for deltagelse semesterets prøver: 
Der er ingen forudsætningskrav til denne prøve.  

 
 
 
 

Institutionsdel  

4. semester - Praktik 

ECTS:  15  

Bedømmelse: 7 trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Skriftlig 

Individuel/Gruppe: Individuel 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig praktikrapport 

Prøvens placering: 4. semester ved endt praktik 

Formkrav  

Omfang af den skriftlige praktikrapport:  max. 7 normalsider.  

 
Tidspunkt og krav til praktikrapporten fremgår af praktikhåndbogen. 

Forudsætninger for deltagelse i semestrets prøver: 
1. Det er en forudsætning for at gå til semesterprøven, at den studerende har 

opfyldt mødepligten i praktikken.    

Væsentligt fravær i det samlede praktikforløb medfører, at praktikken ikke kan 
vurderes som fuldført. Fraværet må ikke overstige 10 % af den samlede praktikperiode.  

 
Afhjælpning: Studerende der ikke opfylder mødepligten i praktikken, har mulighed for 
afhjælpning. Afhjælpning kan bestå i følgende, afhængigt af fraværets omfang: 
 

• praktikperioden forlænges med de manglende dage 

• den studerende skal skrive en afløsningsopgave indenfor et specifikt emne  

• den studerende skal gå praktikken om, hvis der bevilges dispensation 

• At den studerende har afleveret 2 skriftlige obligatoriske forløbsopgaver 
 
2. Det er en forudsætning, at den studerende har afleveret 2 obligatoriske 
forudsætningsopgaver. 
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Hver forløbsopgave skal fylde 1 – 2 normalsider. Forløbsopgaverne fremgår af 
semesterbeskrivelsen. 

 
Hvis forudsætningskravene for at gå til prøve ikke er opfyldt ved prøvens start, kan 
den studerende ikke gå til prøve, og der anvendes et prøveforsøg.  

 
 
 

6.9 Den afsluttende eksamensopgave 
 
Den afsluttende eksamensopgave udgør 15 ECTS-point, er placeret på 7. semester og 
afslutter uddannelsen.  
 
Den afsluttende eksamensopgave skal dokumentere den studerendes forståelse af praktik 
og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager 
udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der 
skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i 
samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender 
problemstillingen. 
 
Prøven i den afsluttende eksamensopgave kan først finde sted, efter at uddannelsens øvrige 
prøver er bestået. 
 
 
Læringsudbytte  
Viden: 
Den uddannede har viden om: 
 

• opbygning, funktion, udvikling, kultur og organisation i den private og offentlige 
sektor på nationalt og internationalt niveau 

• organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, forskellige 
ledelsesformers betydning samt individers adfærd i organisationer 

• strategiske og politiske beslutningsprocesser 

• samfundsøkonomi samt økonomistyringsmodeller og – principper 

• juridisk metode, forvaltningsretlige principper, obligationsret samt relevante love 
og regler 

 
Færdigheder: 
Den uddannede kan: 
 

• anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, 
kultur og værdier samt anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og 
forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker 

• vurdere økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, 
budgetter og økonomiske rapporter samt udarbejde pris- og 
omkostningskalkulation, og opstille kvalitetsmål samt vurdere målopfyldelse 

• vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale og vurdere forskellige 
evalueringsmetoders anvendelighed samt gennemføre kvalitative og kvantitative 
undersøgelser 
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• udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale 
muligheder i kommunikation med kunder og borgere 

• planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt anvende 
projektarbejdsmetoder 

 
 

Kompetencer: 
Den uddannede kan: 
 

• kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, samfundsmæssige og 
informationsteknologiske forhold med metodiske overvejelser inden for 
administration 

• deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og 
kulturel baggrund 

• håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde 
med borgere og andre samarbejdspartnere 

• professionelt servicere borgere og kunder og medvirke til at fremme samarbejdet 
mellem den private og offentlige sektor 

• i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i 
relation til erhvervet 

 
 

Institutionsdel  

4 semester – Afsluttende eksamensopgave 

Bedømmelse: 7-trins-

skala 

Skriftlig/Mundtlig: Skriftlig og mundtlig 

Individuel/Gruppe: 
Den studerende kan vælge at skrive opgaven individuelt og gå til eksamen alene eller 
skrive i gruppe og gå til mundtlig eksamen individuelt, jf. eksamensbekendtgørelsens § 
16, stk. 3 

• Eksamenstider for individuel- og gruppeprøve:  

• 45 minutter ved en studerende inkl. votering 

• 50 minutter ved to studerende inkl. votering 

• 65 minutter ved tre studerende inkl. votering 

• 80 minutter ved fire studerende inkl. votering 

 

Censur: Ekstern 

Bedømmelsesgrundlag: Både den skriftlige og mundtlige del indgår i 
bedømmelsesgrundlaget, og der foretages en samlet vurdering af begge dele. 

Prøvens placering: Inden udgangen af 4. semester. 

Formkrav:  
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Omfang af den skriftlige gruppeeksamen:  
1. stud. Maks.40 normalsider/96.000 anslag 
2. stud. Maks. 50 normalsider/120.000 anslag 
3-4 stud. Maks 60 normalsider/144.000 anslag  

 

Det skal af opgaven fremgå, hvem der har udarbejdet de enkelte afsnit i opgaven. 
Undervejs i hele besvarelsen skal der indsættes kildehenvisninger til relevant litteratur 
og materiale. Der må gerne vedlægges bilag, der dog ikke indgår i selve bedømmelsen. 

 

Forudsætninger for deltagelse i den afsluttende eksamensopgave: 

 

• Prøven i den afsluttende eksamensopgave kan først finde sted, efter at uddannelsens 
øvrige prøver er bestået. 

 
 
 
 

 
 

7 Internationalisering/udlandsophold 
 

Som studerende er der mulighed for at tage dele af uddannelsen i udlandet, fx de valgfrie 
uddannelseselementer. Studerende der søger udvekslingsophold vil blive prioriteret ud fra 
en række kriterier. Følgende krav skal være opfyldt for at søge udveksling: 
 

1. have bestået alle eksamener på det 1. studieår 

2. have gennemført alle normerede studiekrav (prøver, eksaminer, 

obligatoriske opgaver etc.) forud for udvekslingsperioden 

3. have sproglige forudsætninger for at gennemføre studieopholdet 
 
 
8 Anvendte undervisnings- og arbejdsformer  
Erhvervsakademiuddannelsen er et fuldtidsstudium med en række forskellige 
studieaktiviteter undervejs i uddannelsen. Uddannelsen tilrettelægges således, at der 
sikres en så høj kvalitet i anvendelsen af studie- og arbejdsformer som muligt, samt at det 
tydeliggøres for de studerende, hvad der forventes i form af planlagte 
undervisningsaktiviteter, som fx forelæsninger, undervisning, vejledning, praktik og 
projektarbejde; såvel som ikke planlagte undervisningsaktiviteter, som fx studiegrupper, 
forberedelse, eksamensforberedelse, selvstudier, samt hvad der forventes i forhold til 
deltagelse i planlagte læringsaktiviteter.  

Undervisningen omfatter: 

• forelæsninger 

• holdundervisning  

• vejledning 

• e-learning  
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9 Eksamener, bedømmelse og eksamenssnyd 
Den studerende er automatisk tilmeldt eksamenerne, og de kan ikke afmeldes. Det gælder 
ikke ved dokumenteret sygdom og barsel, eller hvis den studerende er eliteidrætsudøver og 
har fået dispensation til at blive afmeldt eksamen. Den studerende kan endvidere have fået 
dispensation begrundet i usædvanlige forhold. 
 

9.1 Studiestartsprøve og førsteårsprøve: 
Der er studiestartsprøve på 1. semester af uddannelsen med det formål at klarlægge, om 
den studerende reelt er påbegyndt uddannelsen. Prøven er individuel og intern. 
Studiestartsprøven er udformet som en skriftlig prøve og består af en række spørgsmål. 
Prøven bedømmes som bestået/ ikke bestået. Prøven finder sted i løbet af de første fire 
uger efter studiestart.  
 
Studiestartsprøven er ikke omfattet af regler om klager over prøver. Det betyder, at den 
studerende ikke kan klage over resultatet af prøven. Er prøven ikke bestået, har den 
studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter 
uddannelsens start. Den studerende har to forsøg til at bestå studiestartprøven, jf. 
eksamensbekendtgørelsens § 30, stk. 2. Uddannelseslederen kan dispensere og bevilge 
yderligere eksamensforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold, jf. § 30, stk. 4. 
Hvis studiestartsprøven ikke bestås, udskrives den studerende fra uddannelsen. 
 
Førsteårsprøven: 

• Studiegrupper, selvstændig 
studieaktivitet, studieplaner

• Forberedelse

•Mentor-/tutorordning

• Eksamensforberedelse

• Litteratursøgning mm. 

• Studievejledning, vejledning

• Projektarbejde

•Udarbejdelse af case og oplæg

• Evalueringer

• Eksamenscase

• Studiegrupper,peer-learning

•Undervisning 

• Praktik 

• Projektvejledning

• Prøveforudsætninger

•Caseøvelser

• Eksamen

1650 timer

50 %
Deltagelse af 
underviser og 
studerende, initieret af 
underviser(e)

726 timer

22 %
Deltagelse af 
studerende, initieret af 
underviser(e)

825 timer

25 %
Deltagelse af 
studerende, initieret af 
studerende

99 timer

3 %
Deltagelse af 
underviser(e) og 
studerende, initieret af 
studerende
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Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af den studerendes andet studieår jf. § 
31, stk. 2. Uddannelseslederen kan dispensere fra tidsfristerne, hvis der foreligger 
usædvanlige forhold jf. § 31, stk. 4. 
 
Førsteårsprøven består af følgende 2 prøver svarende til 60 ECTS. 
 

• Samlet prøve for tema 1 og 2 

• Samlet prøve for tema 3 og 4 
 
 

9.2 Omprøve/-eksamen og sygeprøve/-eksamen 
Studerende der grundet dokumenteret sygdom eller anden dokumenteret årsag, er 
forhindret i at gennemføre prøven skal aflægge prøve snarest muligt. Syge- eller omprøven 
ligger i samme eksamenstermin i umiddelbar forlængelse af den ordinære prøve eller 
senest sammen med den næste ordinære prøve. 
Er det en prøve, der er placeret i sidste eksamenstermin, eksempelvis bachelorprojektet, 
ligger syge/omprøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 
 

9.3 Det anvendte sprog ved prøven 
Prøver aflægges på det sprog som undervisningen er foregået på. Det betyder, at den 
studerende eksamineres på dansk, med mindre andet er angivet for den enkelte prøve.  
 
Prøven kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er 
at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk.  
 

9.4 Brug af egne og andres arbejder 
 

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en studerende har udgivet en 
andens arbejde for sit eget, skal det indberettes til KP. Hvis formodningen bliver bekræftet 
efter en undersøgelse af sagen, og hvis handlingen har fået eller ville kunne få 
konsekvenser for bedømmelsen, skal den studerende bortvises fra prøven, jf. 
eksamensbekendtgørelsens § 34.  
 
”I forbindelse med en omprøve, hvor den studerende ikke bestod prøven, fordi 
præstationen blev vurderet til 00, - 3/ikke bestået, og hvor der indgår skriftligt materiale, 
har den studerende lov til at omskrive sit eget tidligere afleverede skriftlige materiale med 
henblik på en ny bedømmelse heraf. Det skal efterfølgende af det afleverede materiale 
fremgå, at der er anvendt tidligere bedømt arbejde, der nu er korrigeret. Det indleverede 
vil i denne situation ikke blive betragtet som plagiat.” 
 

 
9.5 Videnskabelig redelighed 

Brug af tidligere bedømte eksamensbesvarelser skal ske med kildeangivelse og brug af 
citationstegn ved direkte citater fra eksamensbesvarelsen. Tilsvarende gælder ved brug af 
medstuderendes eksamensbesvarelser. De skal kildeangives på samme måde som alle 
øvrige kilder, der bruges i besvarelsen. Alle skriftlige opgaver skal således have et redeligt 
indhold. Det betyder f.eks. at en skriftlig opgave der er en forudsætning for deltagelse i en 
prøve vil blive afvist hvis den indeholder plagiat eller på anden vis ikke har et redeligt 
indhold. 
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9.6 Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd 
og forstyrrende adfærd ved eksamen 

Der kan ske bortvisning fra en eksamen, hvis det konstateres, at der er snyd eller udvises 
forstyrrende adfærd under prøven jævnfør, § 34 i eksamensbekendtgørelsen. Der kan i 
øvrigt gives en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde eller under skærpende 
omstændigheder, kan den studerende bortvises midlertidigt eller permanent fra KP. 
Vejledning om proceduren ved mistanke om eksamenssnyd findes på KP’s intranet. 

 
9.7 Hvorledes den studerendes formulerings - og staveevne 

indgår i den samlede bedømmelse af 
eksamenspræstationen 

 
Ved bedømmelse af professionsbachelorprojektet skal der ud over det faglige indhold også 
lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. Uddannelsesinstitutionen kan 
dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik 
funktionsnedsættelse. Der henvises til beskrivelsen for professionsbachelorprojektet, hvor 
det fremgår, hvordan formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af 
præstationen.  
 
Der er dog ikke hjemmel til at dispensere for studerende med et andet modersmål end 
dansk, når det handler om stave- og formuleringsevne ved bedømmelsen af afsluttende 
eksamensprojekter, afgangsprojekter og bachelorprojekter.  
 
Formulering og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre opgaver og prøver, hvilket vil 
fremgå af eksamensbeskrivelsen. 
 

9.8 Anvendelse af hjælpemidler til prøven 
Ved prøverne er det tilladt at anvende hjælpemidler, herunder elektroniske, medmindre 
andet fremgår af beskrivelsen af den enkelte prøve.  
 

9.9 Særlige prøve-/eksamensvilkår 
Der kan tilbydes studerende med f.eks. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse særlige 
vilkår, når det vurderes, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i 
prøvesituationen. Tilsvarende gælder for studerende med andet modersmål end dansk. Det 
er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af det faglige niveau. For at 
være berettiget til særlige prøvevilkår skal der foreligge relevant dokumentation herfor. 
 

9.10 Forudsætninger for at gå til prøve 
Forudsætningskravene kan bestå i: 

• Mødepligt: Den studerende skal det første studieår deltage i mindst 80 % af 
undervisningen på hvert enkelt tema på 1. og 2. semester. 

• Studieprodukter (herunder opgaver, oplæg i undervisningen) 
 
Under beskrivelsen af den enkelte prøve i studieordningen fremgår det, hvilke muligheder 
den studerende har for at afhjælpe et forudsætningskrav, der ikke er opfyldt. 
 
Afhjælpningen kan bestå i: 

• Ved praktik eller anden mødepligt: erstatningsopgaver, forlængelse af praktik 
el.lign. Mulighed for ”afhjælpning” af mødepligt inden reeksamen 
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• Ved forudsætningsopgaver til andre prøver: dette er den samme som den 
oprindelige forudsætningsopgave 

 
9.11 Bedømmelseskriterier 

Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmål for prøven. 
 

9.12 formkrav ved skriftlige prøver 
Den studerendes opgave skal overholde en række formkrav, som varierer fra prøve til 
prøve. Formkrav indbefatter bl.a. sidetal og anslag. Enten maksimale antal anslag pr. side 
eller for hele opgaven. Den studerende skal desuden til hver opgave udfylde en forside, 
som indeholder en række oplysninger om opgaven. Dette er bl.a. opgavens samlede antal 
anslag, forfattere på opgaven og en række andre oplysninger. Der gøres opmærksom på, at 
opgaven kan afvises, såfremt formkravene ikke er opfyldt, jf. Bekendtgørelse om prøver i 
erhvervsrettede videregående uddannelser. 
 
Brug af litteratur og andet kildemateriale skal være gennemskueligt, og det skal fremgå 
tydeligt, hvad der er kildens udsagn med kildehenvisning, og hvad der er egen kommentar 
til kilde. Dette gælder også, hvis der er tale om brug af eget tidligere arbejde. 
 
Nærmere formkrav for de enkelte prøver fremgår af semesterbeskrivelsen 
 
 
10 Merit og forhåndsmerit 
I forbindelse med optagelsen af studerende foretager uddannelsen en faglig vurdering af, 
om tidligere beståede uddannelseselementer eller beskæftigelse kan give merit – og 
dermed fritagelse – for fag/semestre, praktik/klinik på uddannelsen. Dette er obligatorisk 
merit.  
 
Derudover er det muligt at søge om frivillig merit, hvis man har bestået 
uddannelseselementer, der kan give merit for uddannelseselementer, f.eks. på en valgt 
uddannelsesretning eller valgt specialisering.  
 
Vejledning om merit, herunder om hvordan man søger om merit, kan findes på KP’s 
intranet. 
 
Vedrørende merit for ophold i udlandet henvises til afsnittet om internationalisering. 
 
11 Regler for gennemførelse af praktik 
Den studerende skal i praktik 1 gang i uddannelsesforløbet. 
 
Praktikstederne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen og  en forudsætning for 
godkendelse er, at der er tilknyttet en vejleder med relevante faglige kvalifikationer til at 
varetage vejledningsopgaven på praktikstedet 
 
Praktikken kan anses for gennemført, hvis nedenstående kriterier er opfyldt. 
 

• Mødepligten er opfyldt 

• Uddannelsesplan og logbog foreligger 

• 2 obligatoriske læringsaktiviteter er opfyldt 

• Praktikrapporten er afleveret og bestået 
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Arbejdsregler: 
Praktikken er ulønnet, og den studerende indgår ikke i praktikinstitutionens normering.  
Den studerende kan ikke afholde ferie i praktikken. Praktikken tilrettelægges, så den 
studerende i løbet af en uge er til stede på praktikstedet i 37 timer. 
Den studerende følger samme pligter og rettigheder på praktikstedet, som gælder for andre 
ansatte, herunder overholdelse af praktikstedets normer og arbejdstidsregler samt 
meddelelse omkring sygdom og fravær. 
 
Tavshedspligt: 
Den studerende har tavshedspligt som øvrige ansatte efter gældende lovgivning. 
Tavshedspligten vedvarer efter praktikkens ophør. Tavshedserklæring eller lignende kan 
forekomme på praktikstedets foranledning. Hvis den studerende ønsker at benytte 
anonymiseret materiale fra praktikinstitutionen til prøve eller afgangsprojekt, skal dette 
godkendes af praktikinstitutionen. 
 
Forsikring: 
Med hensyn til forsikring i praktikperioden henvises til bestemmelserne i Bekendtgørelse 
om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. Læs mere på KP INTRA. 
 
Transport: 
Den studerende er selv ansvarlig for at afholde udgifter forbundet med transport mellem 
bopæl og praktiksted. Den studerende har mulighed for at søge om et ungdomskort eller 
kilometerpenge, der giver rabat på kollektiv trafik for studerende mellem bopæl og 
uddannelsessted, herunder praktiksted. For yderligere information henvises til 
www.ungdomskort.dk samt uddannelsesinstitutionens SU-vejledning.  
 
Orlov: 
De studerende kan ansøge om orlov. For nærmere retningslinjer se KP INTRA. 
 
12 Overgangsordninger 
Alle studerende overflyttes fra gældende til ny studieordning og overgår til gældende regler 
for ny studieordning, og der vil således ikke forekomme en overgangsperiode, hvor enkelte 
eksamener afholdes efter gammel ordning.  
 
 
13 Klager og dispensation  
Klager over prøver 
Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, jf. 
eksamensbekendtgørelsens kapitel 10. 
 
Vejledninger om hvordan man klager, og hvordan klager bliver behandlet, findes på KP’s 
intranet.  
 
Dispensation: 
Uddannelseslederen på Administrationsøkonomiuddannelsen kan dispensere fra de regler 
i studieordningen, der alene er fastsat af KP (institutionsdelen), når der foreligger 
usædvanlige forhold, jævnfør eksamensbekendtgørelsens § 33, stk. 2 og LEP-
bekendtgørelsen § 21, stk. 3. 
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Vejledning om, hvordan man søger om dispensation, findes på KP’s intranet. 
 
 
14 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 
Indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået nogen prøver i en 
sammenhængende periode på et år, jævnfør bekendtgørelse om 
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 24, stk. 1. 
 
Uddannelsen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige 
forhold, jf. § 24 stk. 2.  
 
Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning 
til ophør. 
 
15 Hjemmel  
Denne studieordning implementerer regler fastsat i nedenstående bekendtgørelser: 

Regler i bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022 om eksamener og prøver i erhvervsrettede 
videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

Regler i bekendtgørelse nr. 2672 af 28. december 2021 om erhvervsakademiuddannelser 
og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). 
 
16 Ikrafttræden  
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2022 og får virkning for studerende, der 
bliver optaget pr. 1. september 2022 og senere. Ligeledes overgår allerede optagne 
studerende fra før 1. september 2022 til ny studieordning. 
 

Københavns Professionshøjskole 
 
 

Rektor Stefan Hermann 
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