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Modulets indhold, forløb og pædagogik
De studerende tildeles en virksomhed eller organisation, privat eller offentlig, som de skal
samarbejde med gennem hele semestret. De studerende skal anvende deres viden, færdigheder
og kompetencer fra tidligere moduler på uddannelsen i forbindelse med udarbejdelse af
projektet.
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:
 Opnå indsigt i hvilke erhvervsøkonomiske problemstillinger en given virksomhed står
overfor.
 Designe og gennemføre et problembaseret studie af en organisation med anvendelse af
relevante teorier og modeller inden for erhvervsøkonomi og videnskabelig metode.
Færdigheder
Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:
 Demonstrere evne til at arbejde inden for rammen af problembaseret projektarbejde.
 Anvende en tværfaglig tilgang og indgå i et professionelt samarbejde med den
virksomhed, gruppen har fået tildelt
 Opnået overblik over en større mængde data om en given virksomhed med det formål at
skabe et grundlag for løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger med relevans for
virksomheden.



Kombinere flere teorier og modeller på en for problemstillingen hensigtsmæssig måde,
således at en virksomhed analyseres på baggrund af flere fagområder inden for
erhvervsøkonomien.

Kompetencer
Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:
 Etablere og indgå i et forpligtende samarbejde med nøglepersoner i en given
virksomhed.
 fordybe sig i en eller flere problemstillinger og udarbejde forslag til løsning.
 formidle forudsætninger for analyse, analyseproces og resultat både mundtligt og
skriftligt.
Eksamen
Prøvens navn: Projektarbejde: "Den hele virksomhed" – integreret virksomhedsanalyse, 20 ECTS
Prøveform: Mundtlig ekstern prøve pba. et udarbejdet projekt, der bedømmes efter 7trinsskalaen.
Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Projektet indleveres i den første uge af januar 2020. Se præcis tid og dato på Moodle. Eksamen er
som hovedregel en gruppeeksamen. Den er mundtlig med udgangspunkt i det
indleverede projekt.
Varighed er:
1 stud.:
45 min
2 og 3 stud.:
60 min
4 stud.:
75 min.
5 stud.:
90 min
6+ stud.:
120 min.
Vurderingskriterier: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en
udtømmende opfyldelse af de ovenstående læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.
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