Rådgivning 1
10 ECTS
Fagansvarlig: Erik Werlauff
Placering
1. semester
Type og sprog
Projektmodul
Dansk – men med 6. og sidste delbesvarelse på engelsk.
Omfang og forventning
Undervisning: Undervisningen er 100 pct. projektbaseret, dvs. problembaseret læring, PBL.
Forberedelse: Der udarbejdes 3 delrapporter, der ved semesterets slutning samles i en enkelt
rapport, som danner grundlag for mundtlig eksamen.
Deltagere
Årgang 2015
Deltagerforudsætninger
Faget er baseret på, at de studerende har kendskab til og behersker den almindelige erhvervsret
svarende til HA/HD-niveau, og at de studerende i øvrigt har adgang til at inddrage de fag, der
undervises i på 1. semester.
Mål
Rådgivningsmodulerne er fagligt relevante for en rådgivers, herunder for en statsautoriseret
revisors, virke. Modulerne afspejler samtidig en faglig progression.
Læringsmål
Formålet med den PBL-basererede undervisning i faget Rådgivning (Virksomhedsrådgivning) er at
give de studerende kompetence til at identificere og løse komplicerede rådgivningsmæssige
problemstillinger og herved demonstrere opfyldelsen af følgende læringsmål:
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til på egen hånd og i form af
teamwork at rådgive en virksomhed om konkrete spørgsmål med erhvervsretlig,
skatteretlig, regnskabsmæssig og/eller revisionsmæssig relevans.
o Den studerende skal herunder kunne analysere virksomhedens særlige problemer og
behov.
o Den studerende skal kunne fremkomme med motiverede skriftlige forslag til relevante
dispositioner hos virksomheden.
Endelig skal den studerende på egen hånd og som led i et teamwork kunne uddybe
forslagene mundtligt over for virksomheden samt diskutere forslagene på et højt fagligt
niveau med virksomheden og dennes eventuelle øvrige rådgivere.
Indhold
o

Fagområdet omfatter navnlig:
o En simuleret rådgivningssituation med inddragelse af flere fagområder fra studiets 1.
semester.
o Gruppen udarbejder analyser i rapportform vedrørende konsekvenser for virksomheden,
dennes handlemuligheder og alternativer, gruppens konkrete anbefalinger mv.
o Der skal udarbejdes 3 rapporter for hvert af de to semestre: én rapport i hver af
månederne september, oktober og november, samt igen i februar, marts og april.
o Der inddrages fag, der undervises i på det pågældende semester, men de studerende må
også være indstillet på selvstændigt at lede efter problemløsninger i litteraturen mv.
o Ved semesterets slutning forener gruppen sine 3 rapporter i en større, samlet rapport, som
afleveres til studiesekretariatet.
o Der holdes plenum, hvor alle studerende fra semesteret deltager, og hvor hvert simuleret
rådgiverteam præsenterer sine resultater for de øvrige studerende.
o Derefter går gruppen til mundtlig eksamen på grundlag af den samlede rapport for det

o

pågældende semester.
Da plenum holdes, efter at den samlede rapport er afleveret, kan der ikke indarbejdes
bemærkninger fra plenumdiskussionen i rapporten, men sådanne bemærkninger kan af
gruppen fremdrages ved den mundtlige eksamen.

Undervisningens organisering
Gruppearbejde med vejledning og periodevis afrapportering til vejleder, svarende til teamwork med
problemløsning for en klient. Undervisnings- og arbejdsformen er udpræget problembaseret
(problembaseret læring, PBL).
Der skal undervejs i semesteret afleveres 3. delrapporter, som til slut samles til 1 rapport, der er
forlægget for den mundtlige eksamen.
Prøveform og bedømmelse
Mundtlig eksamen (ca. 20. min. pr. stud.) med skriftligt forlæg. Ekstern censur.
Vurderingskriterier
For karakteren 12 skal den studerende ved eksamen indenfor det eksaminerede område
demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets
læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
For karakteren 2 skal den studerende ved eksamen indenfor det eksaminerede område
demonstrere den minimalt acceptable opfyldelse af fagets læringsmål
Tidsforløb:
Onsdag den 2. september 2015:
Opdeling i grupper. Tildeling af vejleder. Tildeling af virksomhed. Modtagelse af opgave nr. 1 til
denne virksomhed.
Torsdag den 1. oktober 2015:
Sidste frist for aflevering af rapporten om opgave nr. 1. Modtagelse af opgave nr. 2.
Mandag den 2. november 2015:
Sidste frist for aflevering af rapporten om opgave nr. 2. Modtagelse af opgave nr. 3.
Tirsdag den 1. december 2015:
Sidste frist for aflevering af rapporten om opgave nr. 3.
Mandag den 14. december 2015:
Aflevering af samlet rapport.
Januar 2016 – dato bekendtgøres senere:
Plenum med fremlæggelse af rapporter fra alle grupperne. Der er mødepligt (del af eksamen)!
Januar 2016 – dato bekendtgøres senere:
Mundtlig projekteksamen med ekstern censor.

