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Fælles del af studieordningen 

1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-
omfang 

Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 

1. Kommunikation og kulturforståelse (26 ECTS) 

2. Produktudvikling, produktion og innovation (74 ECTS) 

3. Handel og marketing (50 ECTS) 

1.1 Kerneområdet ”Kommunikation og kulturforståelse” 

Indhold 
Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at planlægge og 
gennemføre kommunikation samt opbygge samarbejdsrelationer inden for forskellige kultu-
rer, såsom virksomhedskultur og nationale kulturer. Med udgangspunkt i kulturforståelse 
skal den studerende opnå kompetencer til at gennemføre kundekontakt på internationale 
markeder. 

Endvidere skal den studerende være i stand til at kommunikere og forhandle med virksom-
hedens interessenter på primært B2B markedet, og med udgangspunkt i virksomhedens for-
retningsmodel og strategiske overvejelser kunne foretage velargumenterede valg af kommu-
nikationskanal og –metode.  
 
Kerneområdet skal også medvirke til, at den studerende opnår en grundlæggende forståelse 
for en virksomheds organisering, ressourcer og kompetencer, og bliver kompetent til at 
indgå professionelt i samarbejdsrelationer. Desuden skal den studerende opnå forståelse for 
organisationen som grundlag for forretningens værdiskabelse. 

Endeligt skal kerneområdet medvirke til, at den studerende opnår kompetencer til at identi-
ficere relevante problemer, samt metodiske færdigheder i at formulere og analysere ud-
valgte fokusområder og faglige problemstillinger. Endvidere skal den studerende være i 
stand til at redegøre for metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i arbejdet med fag-
lige problemstillinger. 

ECTS-omfang 
26 ECTS 

Læringsmål 
Viden 
Den uddannede har viden om: 

• Anvendte teorier og metoder inden for virksomheders interne og eksterne kommuni-
kation 

• Anvendte teorier og metoder inden for forhandling på B2B markedet 
• Interpersonelle relationer og præsentationsteknik 
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• Anvendte teorier og metoder inden for kultur 
• Kulturens indflydelse på virksomhedens interne og eksterne forhold 
• Virksomhedens interne organisering og ressourcer 
• Metodevalg, herunder videnskabsteoretiske principper 

 

Færdigheder 
Den uddannede kan: 

• Identificere og formulere en relevant faglig problemstilling 
• Beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem 
• Skriftligt formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk 

skriftlig fremstilling og kildereference 
• Anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information.  
• Anvende forhandlingsteknikker 
• Beskrive kulturens indflydelse på virksomhedens interne og eksterne aktiviteter 
• Identificere kulturelle barrierer og muligheder 
• Formidle tekniske problemstillinger og løsninger 

 

Kompetencer 
Den uddannede kan: 

• Kommunikere på engelsk i eksportrelaterede sammenhænge 
• Udarbejde og reflektere over et problembaseret projektforløb 
• Indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem 
• Selvstændigt håndtere virksomheders kommunikationsopgaver både internt og eks-

ternt 
• Udarbejde en kommunikationsstrategi og salgsplan med udgangspunkt i en virksom-

heds markedsføringsstrategi 
• Kan strukturere og gennemføre salg på internationale markeder under hensyntagen til 

kulturelle barrierer og forskelligheder 
• Udarbejde kulturanalyser 
• Vurdere virksomhedens organisering og dennes indflydelse på virksomhedens aktivite-

ter 
• Selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet samt anvende og reflektere 

over denne 
 

1.2 Kerneområdet ”Produktudvikling, produktion og innovation”   

Indhold 
Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer i forhold til meto-
disk at planlægge og gennemføre produktudviklingsforløb ud fra markedets behov og ek-
sportvirksomhedens muligheder. 

Den studerende skal have viden om forskellige produktionsstyringsprincipper og produktions-
metoder, herunder forståelse for forskellige materialer. Endvidere skal den studerende have 
viden om forskellige kvalitetsstandarder.  

Den studerende skal have kompetence i at anvende metoder og værktøjer til innovation.  
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Den studerende vil opnå kendskab til centrale brancher inden for f.eks. plast, jern og metal, 
it- og elektronik, møbler, fødevarer samt teknologiske industrier, eksempelvis på energi- og 
miljøområdet. 

 
ECTS-omfang 
74 ECTS 

Læringsmål 
Viden 
Den uddannede har viden om: 

• Anvendt praksis i eksportvirksomheder inden for de tekniske fagområder 
• Anvendte teorier og metoder inden for innovation, produktudvikling, produktionsfor-

beredelse og -processer 
• Centrale brancher som jern- og metalindustrien, plastindustrien samt møbel- og træin-

dustrien ud fra et teknisk perspektiv 

Færdigheder 
Den uddannede kan:  

• Udvikle løsninger i samarbejde med interne og eksterne partnere. 
• Dokumentere, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til interne 

og eksterne samarbejdspartnere 
 

Kompetencer 
Den uddannede kan: 

• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for produktion i 
relation til kunder 

• Vurdere og reflektere over teoretiske og praksisnære tekniske problemstillinger samt 
udvælge løsninger og handlinger 

• Indgå som projektleder ved gennemførsel af interne og eksterne projekter 
• Selvstændigt håndtere virksomhedens opgaver i forhold til eksport både internt i virk-

somheden og i udlandet 
• Selvstændigt indgå i samarbejdsrelationer med teknisk personale internt i virksomhe-

den og i udlandet 
• Selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet samt anvende og reflektere 

over denne 

1.3 Kerneområdet ”Handel og marketing”   

Indhold 
Kerneområdet skal medvirke til at den studerende udvikler kompetencer i forhold til at indgå 
i en eksportvirksomhed ud fra et økonomisk, logistisk, juridisk og markedsføringsmæssigt per-
spektiv. 

Den studerende vil være i stand til ved inddragelse af økonomiske analyser at bidrage til 
den strategiske forståelse af virksomhedens økonomiske situation. Endvidere skal den stu-
derende have viden om makro økonomiske forhold af betydning for udenrigshandel.  
 
Den studerende skal være i stand til at arbejde målrettet med optimering af virksomhedens 



 

Side 7 af 36 
 

udfordringer i forsyningskæden. Den studerende vil opnå en grundlæggende forståelse for 
virksomhedens samarbejdsrelationer med kunder, leverandører og andre interessenter på 
et professionelt plan. 
 
Den studerende skal have viden om de overordnede juridiske rammer af betydning for virk-
somhedens internationale handel, samt immaterielle rettigheder.  
 
Den studerende skal have kompetencer til at analysere og vurdere virksomhedens interne 
og eksterne markedssituation, samt have færdigheder i at udarbejde og implementere mar-
kedsføringsplaner på et operationelt og strategisk niveau. 
 

ECTS-omfang 
50 ECTS 

Læringsmål 
Viden 
Den uddannede har viden om: 

• Anvendte teorier og metoder inden for eksportrelaterede dele af økonomi, markedsfø-
ring, logistik samt jura inden for B2B 

• Anvendte teorier og modeller til analyse af virksomhedens strategiske situation med 
fokus på både interne og eksterne forhold 

• Virksomhedens strategiske muligheder for vækst gennem internationalisering 

• Virksomhedens markedsforhold, herunder mikro- og makroøkonomiske forhold. 

• Virksomhedens overordnede juridiske rammer af betydning for virksomhedens handel  

• Virksomhedens upstream og downstream forsyningskæde 

• Forskellige finansieringsmuligheder 

Færdigheder 
Den uddannede kan: 

• Anvende modeller og analyseværktøjer til at udvælge virksomheders eksportmarkeder. 
• Identificere teoretiske og praksisnære eksportrelaterede problemstillinger samt ud-

vælge løsninger og handlinger 
• Udarbejde resultatbudgetter og prissætte produkter 

 

Kompetencer 
Den uddannede kan: 

• Selvstændigt håndtere virksomhedens salgsrelaterede eksportopgaver 
• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for salg i relation 

til udenlandske kunder 
• Selvstændigt indgå i samarbejdsrelationer med merkantilt personale internt i virksom-

heden og i udlandet 
• Indgå i ledelsesmæssige funktioner i relation til virksomhedens eksport 
• Selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet samt anvende og reflektere 

over denne 
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• Vurdere en investerings økonomiske konsekvens 

2. Uddannelsens obligatoriske 
uddannelseselementer inden for 
uddannelsens kerneområder 

Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for kerneområderne er: 

1: Virksomheden og dens interne systemer (30 ECTS) 

2: Markedsforståelse (30 ECTS) 

3: Markedsindsatsen (30 ECTS) 

4: Planlægning af salget (30 ECTS) 

5: Den sælgende organisation (30 ECTS) 

2.1 Obligatorisk uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer 

Indhold 
Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende opnår 
forståelse for virksomhedens indre sammenhænge som fundament for virksomhedens for-
retningsgrundlag. 

Uddannelseselementet skal introducere den studerende til interne analyser af virksomheden 
samt virksomhedens forskellige systemer. Endvidere skal de have viden om virksomhedens 
kvalitetsstyringssystemer. 

Den studerende skal tilegne sig færdighed i metodisk og problemorienteret rapportskrivning 
og kunne identificere og løse praksisnære problemstillinger. 

Den studerende opbygger et operationelt engelsk og udvikler færdigheder i præsentation af 
budskaber mundtligt såvel som skriftligt. Endvidere opbygger de viden om egen person og 
adfærd samt forståelse for dennes indvirkning på andre i forretningsmæssige sammenhænge. 

 

ECTS-omfang 
30 ECTS, heraf 

• 8 ECTS fra kerneområde 1. ”Kommunikation og kulturforståelse” 
• 14 ECTS fra kerneområde 2. ”Produktudvikling, produktion og innovation” 
• 8 ECTS fra kerneområde 3. ”Handel og marketing” 

 

Læringsmål 
Viden 
Den studerende har viden om: 

• Virksomhedens interne systemer, herunder specifikt ERP systemer 
• Den nyeste viden om teorier i forbindelse med virksomhedens forretningsgrundlag 
• Kvalitetsbegrebet og virksomhedens kvalitetsstyringssystemer 
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• Kulturelle normer og værdier 

Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Identificere et relevant problem på baggrund af en praktisk problemstilling 
• Begrunde metode og teorivalg 
• Analysere virksomhedens interne forhold inden for økonomi, marketing, projektle-

delse, kultur og organisation 
• Præsentere budskaber skriftligt såvel som mundtligt 
• Udarbejde håndskitser, anvende 3D CAD programmer samt udarbejde teknisk doku-

mentation(*)  
• 3D printe en simpel model udarbejdet i et 3D CAD program 
• Anvende projektstyringsværktøj 

 

Kompetencer 
Den studerende kan:  

• Arbejde problemorienteret 
• Anvende regneark som analyseværktøj for uddannelsens fag 
• Kommunikere på engelsk inden for semesterets rammer 

 

Bedømmelse 
Første prøve bedømmes efter læringsmål markeret med * og den anden prøve bedømmes i 
forhold til de øvrige læringsmål. Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang 
af 10 (*) og 22 ECTS. 

For prøveforme og prøvernes tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af stu-
dieordningen. 

2.2 Obligatorisk uddannelseselement 2: Markedsforståelse 

Indhold 
Det andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende opnår for-
ståelse for virksomhedens markeder, samt markedernes betydning i forsyningskæden og ind-
sigt i specifikke markedsforhold, som har indflydelse på koncept- og produktudviklingen i virk-
somheden.  

Den studerende skal kunne analysere markeder med henblik på afsætning til disse. Herunder 
skal den studerende opnå forståelse for kultur og kulturelle forskelle, og hvilken indflydelse 
dette har på virksomhedens forretningsmuligheder. 

Den studerende skal tilegne sig en helhedsopfattelse af virksomhedens strategiske konkur-
rence situation, dens muligheder og grundlag for at igangsætte internationale markedsfø-
ringsaktiviteter og udnytte produktudviklingsmuligheder. 

Den studerende skal endvidere kunne træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, herun-
der kritisk kunne vurdere gyldighed og pålidelighed af data og information. Den studerende 
opnår desuden kendskab til kvantitative og kvalitative analyser. 

Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab 
til en branche og dets materiale. 
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Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og 
evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt. 

ECTS-omfang 
30 ECTS, heraf 

• 6 ECTS fra kerneområde 1. ”Kommunikation og kulturforståelse” 
• 14 ECTS fra kerneområde 2. ”Produktudvikling, produktion og innovation” 
• 10 ECTS fra kerneområde 3. ”Handel og marketing” 

Læringsmål 
Viden 
Den studerende har viden om:  

• Vilkårene i en valgt branche samt viden om materiale anvendt i branchen 
• De 4 markedstyper, samt disses betydning for prissætningen 
• Virksomhedens konkurrencemæssige muligheder 
• De markedsrelaterede vilkår, der påvirker virksomhedens muligheder og –trusler 
• Virksomhedens Supply Chain 
• Videnskabsteoretiske paradigmer 
• Kvantitative og kvalitative metoder 
• Kulturelle normer og værdier 
• Forskellige projekttyper 
• Designprocessen samt materialevalg og kvalitet i forhold til design og funktionalitet 
• Konstruktion og produktion i forhold til materialetyper  
• Grundlæggende forståelse for produktudvikling 
• Kvalitetsstyringsværktøjer og kvalitetsstandarder 
 

Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Beskrive, analysere og evaluere virksomhedens eksterne relationer og forhold til sam-
arbejdspartnere 

• Vurdere virksomhedens strategiske situation, dens muligheder og grundlag for at starte 
internationale markedsføringsaktiviteter og udnytte produktudviklingsmuligheder 

• Identificere kulturelle karakteristika i en forretningsmæssig sammenhæng 
• Identificere kulturelle udfordringer og muligheder på virksomhedens eksisterende og 

potentielle markeder 
• Identificere specifikke markedsforhold, der påvirker virksomhedens koncept- og pro-

duktudvikling  
• Beskrive sit videnskabsteoretiske udgangspunkt for vidensproduktion 
• Vælge materiale ud fra design, funktionalitet og kvalitet 
• Den studerende kan anvende virksomhedens styringssystemer (ERP) og kan selvstæn-

dig oprette stamdata.   
• I CAD-systemer strukturere og håndtere konstruktioner bestående af flere delelemen-

ter i relation til materialevalg 
 

Kompetencer 
Den studerende kan: 

• Kommunikere på engelsk inden for semesterets rammer 
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• Analysere markeder og videreformidle relevante informationer fra markedet til modta-
ger i virksomheden samt kunne vurdere forskellige produktudviklingsværktøjers anven-
delighed 

• Kommunikere og agere under hensyntagen til forskellige nationale landekulturer 
 

Bedømmelse 
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. 

Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. 

For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studie-
ordningen. 

2.3 Obligatorisk uddannelseselement 3: Markedsindsatsen 

Indhold 
Det tredje obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer 
sig til at forestå udviklingen af virksomheders markedsstrategi. 

Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab 
til en branche og dets materiale. 

Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og 
evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. Herunder skal 
den studerende opnå forståelse for kulturel hensyntagen i virksomhedens skriftlige kommu-
nikation. 

Den studerende vil opnå kendskab til budgettering, samt væsentlige makroøkonomiske om-
råder i en handelsmæssig sammenhæng. 

ECTS-omfang 
30 ECTS, heraf 

• 1 ECTS fra kerneområde 1. ”Kommunikation og kulturforståelse” 
• 17 ECTS fra kerneområde 2. ”Produktudvikling, produktion og innovation” 

12 ECTS fra kerneområde 3. ”Handel og marketing” 

Læringsmål 
Viden 
Den studerende har viden om:  

• Vilkårene i en valgt branche samt viden om materiale anvendt i branchen 
• Virksomhedens skriftlige kommunikation internt og eksternt 
• Forskellige projektstyringsværktøjer 
• Designprocessen samt materialevalg og kvalitet i forhold til design og funktionalitet 
• Konstruktion og produktion i forhold til materialetyper  
• Relevante måleværktøjer og teknikker inden for kvalitet, konstruktion og produktion 

Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Arbejde med åbne problemstillinger og inkludere relevante emner i analyser og evalu-
eringer 

• Arbejde med markedsorienteret produktudvikling 
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• Udarbejde et resultatbudget 
• Anvende tolerancer i tekniske produktspecifikationer 
• Den studerende kan anvende virksomhedens styringssystemer (ERP) og kan selvstæn-

dig oprette styklister og ruter 
• Tilpasse virksomhedens skriftlige kommunikation under hensyntagen til mulige kultu-

relle forskelle 
• I CAD-systemer strukturere og håndtere konstruktioner bestående af flere delelemen-

ter i relation til materialevalg 
• Anvende kvalitetsstyringsværktøjer og standarder til Statistic Process Control (SPC) 
 

Kompetencer 
Den studerende kan: 

• Kommunikere på engelsk inden for semesterets rammer 
• Lave en handlingsplan for markedsføringsindsatsen  
• Deltage i en kreativ proces i forbindelse med design og produktudvikling 
 

Bedømmelse 
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. 

Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. 

For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studie-
ordningen. 

2.4 Obligatorisk uddannelseselement 4: Planlægning af salget 

Indhold 
Det fjerde obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer 
sig til på et stadigt højere niveau end de foregående uddannelseselementer og til at opstille 
handlingsplaner for såvel produktions- som merkantile afdelinger i forhold til eksportmarke-
der. 

Endvidere skal den studerende opnå kompetence i at udvikle kommunikationsmateriale mål-
rettet forskellige målgrupper og kulturer. 

Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab 
til en branche og dets materiale. 

Den studerende oparbejder kompetence i at analysere og prioritere kunder og leverandører. 

Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og 
evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. 

Metodisk bygger dette fjerde obligatoriske uddannelseselement videre på de tre foregående. 

ECTS-omfang 
30 ECTS, heraf 

• 5 ECTS fra kerneområde 1. ”Kommunikation og kulturforståelse” 
• 16 ECTS fra kerneområde 2. ”Produktudvikling, produktion og innovation” 
• 9 ECTS fra kerneområde 3. ”Handel og marketing” 
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Læringsmål 
Viden 
Den studerende har viden om: 

• Vilkårene i en valgt branche samt viden om materiale anvendt i branchen 
• Konstruktion og produktion i forhold til materialetyper  
• Designprocessen samt materialevalg og kvalitet i forhold til design og funktionalitet 
• Juridiske aspekter af international handel 
• Markedskommunikation og kulturens indflydelse herpå 
• Målgruppeorienteret kommunikation 
 

Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Opstille handlingsplaner for produktion og salg inden for den valgte branche 
• Planlægge et salgs-/leverandør-besøg 
• I CAD-systemer strukturere og håndtere konstruktioner bestående af flere delelemen-

ter i relation til materialevalg 
• Den studerende kan anvende virksomhedens styringssystemer (ERP) og kan selvstæn-

digt foretage prisberegninger. 
• Planlægge virksomhedens eksterne kommunikationsmateriale 
• Anvende værktøjer til systematisk produktudvikling 

 
Kompetencer 
Den studerende kan: 

• Kommunikere på engelsk inden for semesterets rammer 
• Analysere kunder og leverandører med hensyn til indtjeningspotentiale 
• Kommunikere fagligt i forhold til kunder i forskellige kulturer 
• Kvalificere valg af materiale i forhold til design, funktionalitet og produktion  

 

Bedømmelse 
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. 

Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. 

For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studie-
ordningen. 

2.5 Obligatorisk uddannelseselement 5: Den sælgende organisation 

Indhold 
Det femte obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer 
sig på et stadigt højere niveau end de foregående uddannelseselementer. 

Uddannelseselementet skal kvalificere den studerende til at gennemføre en salgs-/leveran-
dør-aktivitet. 

Uddannelseselementet skal understøtte den studerende i at opnå innovative kompetencer 
og agere entreprenant, herunder udvikle en forretningsplan til et eksportmarked.  

Endvidere skal uddannelseselementet understøtte den studerende i at opnå kompetencer til 
selv at tilegne sig ny viden inden for relevante fagområder. 
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Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og 
evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt.  

Metodisk bygger dette femte obligatoriske uddannelseselement videre på de foregående se-
mester. 

ECTS-omfang 
30 ECTS, heraf 

• 6 ECTS fra kerneområde 1. ”Kommunikation og kulturforståelse” 
• 13 ECTS fra kerneområde 2. ”Produktudvikling, produktion og innovation” 
• 11 ECTS fra kerneområde 3. ”Handel og marketing” 

Læringsmål 
Viden 
Den studerende har viden om: 

• Interpersonel kommunikation og personlige kompetencer 
• Viden om forhandlingsteknik og salgsmodeller 
• Investeringsmetoder og finansieringsformer 
• Grafiske værktøjer, digitale medier og online markedsføring 
• Juridiske aspekter af international handel 
• Virksomhedens styringssystemer (ERP) herunder ordreflow i virksomheden 

Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Kan identificere og analysere kvalitetsomkostninger i en virksomhed.  
• Anvende forskellige forhandlingsteknikker i en købs- og salgssituation 
• Planlægge og designe forskellige markedsføringsindsatser 
• Lave forretningsplaner  
• Arbejde med innovation og implementere innovative tiltag 

 
Kompetencer 
Den studerende kan: 

• Gennemføre et salg ved at anvende sin viden om forretningskultur og kommunikation. 
• Foretage forhandlinger med forretningspartnere 
• Kommunikere og agere professionelt 
• Tænke og agere innovativt og entreprenant 
• Kvalificere de konstruktionsmæssige aspekter og risici i forhold til design, funktionalitet 

og produktion 

 

Bedømmelse 
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. 

Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. 

For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studie-
ordningen. 
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3. Antal prøver i de obligatoriske 
uddannelseselementer 

De fem obligatoriske uddannelseselementer indeholder hver to prøver. Se oversigt over alle 
uddannelsens prøver i afsnittet ”Oversigt over prøver”. 

Oversigt over ECTS-sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannel-
seselementer: 

 
 Obligatoriske uddannelseselementer  

Kerneområder 1: Virksomhe-
den og dens in-
terne systemer 

2: Markeds-
forståelse 

3: Markedsind-
satsen 

4: Planlægning 
af salget 

5: Den sælgende orga-
nisation 

 

1: Kommunika-
tion og kulturfor-
ståelse (26 ECTS) 
 

8 ECTS 6 ECTS 1 ECTS 5 ECTS 6 ECTS 26 ECTS 

2: Produktudvik-
ling, produktion 
og innovation (74 
ECTS) 
 

14 ECTS 14 ECTS 17 ECTS 16 ECTS 13 ECTS 74 ECTS 

3: Handel og 
marketing (50 
ECTS) 
 

8 ECTS 10 ECTS 12 ECTS 9 ECTS 11 ECTS 50 ECTS 

I alt 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS I alt 150 ECTS 

4. Praktik 

I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for ud-
dannelsens kerneområder. Praktikken skal sikre praksisnærhed og udvikling af erhvervsret-
tede faglige og personlige kompetencer. Den studerende skal kunne løse praktiske problem-
stillinger på et metodisk grundlag med inddragelse af relevante teorier og modeller og 
herigennem bidrage til gennemførelsen af værdiskabende aktiviteter i virksomheden.  

Den studerende er under praktikken tilknyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet 
kan danne grundlag for den studerendes afsluttede professionsbachelorprojekt.  

Læringsmål 
Viden 
Den studerende har opnået viden om: 

• erhvervet/professionen  
• praktiske erfaringer fra deltagelse i løsningen af praktiske arbejdsopgaver inden for ud-

dannelsens kerneområder 

Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Reflektere over praksis og sammenligne praksis og teori 
• Anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til 

beskæftigelse inden for erhvervet  
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• Deltage i en eksportvirksomheds opgaver 
• Anvende indsamlet viden til løsning af en arbejdsopgave selvstændigt  
• Beskrive, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til kunden 
• Uafhængigt samarbejde med afdelinger på tværs af organisationen 
• Udvikle løsninger i samarbejde med kunden og den tekniske afdeling i virksomheden 

Kompetencer 
Den studerende kan: 

• I en struktureret sammenhæng reflektere over og forholde sig selvstændigt til anven-
delse af teori og metoder i praksis  

• Håndtere sin egen faglige og personlige rolle i forhold til de konkrete opgaver og del-
tage i et fagligt og tværfagligt samarbejde  

• I en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompeten-
cer i relation til erhvervet.  

• Evaluere sine færdigheder op imod virksomhedens praksis og derudfra reflektere over 
og evaluere hvilke læringsområder, den studerende kunne drage nytte af i løbet af spe-
cialiseringen 

• Uafhængigt samarbejde med virksomhedens medarbejdere (både på tekniske og mer-
kantile områder) i Danmark og i udlandet 

ECTS-omfang 
30 ECTS 

Bedømmelse og læringsmål for prøven 
Praktikken afsluttes med én prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang 
af 30 ECTS. 

Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. 

For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studie-
ordningen. 

5. Valgfri uddannelseselementer 

Valgfri uddannelseselementer med et omfang af 15 ECTS fremgår af den institutionelle del af 
studieordningen. 

6. Bachelorprojektet 

Bachelorprojektet skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Lærings-
målene for bachelorprojektet er fastlagt i Bilag 1 til Bekendtgørelse om erhvervsakademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser (uddannelsesbekendtgørelsen). 

Bachelorprojektet har et omfang af 15 ECTS. 

6.1 Krav til bachelorprojektet 

Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt 
teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en kon-
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kret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for ud-
dannelsen og erhvervet formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat 
eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. 

6.2 Indhold af projektrapport 

Formkrav til det skriftlige projekt 

Projektrapporten skal indeholde:  

• Executive Summary 
• Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn 
• Titelblad  
• Indholdsfortegnelse  
• Indledning og problemformulering 
• Metode og teori 
• Analyse og problemløsning 
• Konklusion 
• Evt. perspektivering  
• Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  
• Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 

 
Projektrapport skal udgøre mindst 25 og højst 30 normalsider (1 normalside er 2.400 tegn 
med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder1) plus 20 normalsider pr. gruppemed-
lem, eksklusive bilag. Det er kun selve opgavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfor-
tegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse. 

Det vil sige, at en gruppe med to gruppemedlemmer afleverer mindst 45 og højst 50 sider. 

6.3 Formulerings- og staveevne 

Grundlaget for bedømmelsen er den studerendes individuelle præstation. 

Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er ud-
tryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog 
vægter det faglige indhold tungest. 

Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om 
dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgnin-
gen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens 
afvikling. 

6.4 Læringsmål 

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en bache-
lor i eksport og teknologi skal opnå i uddannelsen, jf. bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen. 

Viden 
Den uddannede har viden om: 

• Anvendt praksis i eksportvirksomheder inden for de tekniske og merkantile fagområder 
 
1. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 
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• Anvendte teorier og metoder inden for eksportrelaterede dele af økonomi, markedsfø-
ring, supply chain management, jura samt udenrigshandel primært inden for business to 
business 

• Anvendte teorier og metoder inden for produktionsprocesser, produktudvikling og inno-
vation og kan reflektere herover 

• Projektledelse og forhandlingsteknik 
• Forretningskultur og kommunikation 
• Centrale brancher inden for f.eks plast, jern- og metal, it- og elektronik, møbler, fødevarer 

samt teknologiske industrier, eksempelvis på energi- og miljøområdet. 

Færdigheder 
Den uddannede kan: 

• Anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information om virksomhe-
ders kundegrundlag på eksportmarkedet samt anvende analyseresultaterne til at udvikle 
virksomheders eksportmarkeder gennem tilpasning til kundens behov 

• Udvikle eksportvirksomhedens serviceorganisation 
• Kommunikere på engelsk i eksportrelaterede sammenhænge 
• Vurdere teoretiske og praksisnære eksportrelaterede problemstillinger samt udvælge løs-

ninger og handlinger 
• Dokumentere, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til fagfæller 

og kunder 
• Udvikle løsninger i samarbejde med kunden og virksomhedens tekniske afdeling 

Kompetencer 
Den uddannede kan: 

• Selvstændigt håndtere industrivirksomheders opgaver i forhold til eksport både internt i 
virksomheden og i udlandet 

• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for produktion og 
afsætning i relation til udenlandske kunder 

• Selvstændigt indgå i samarbejde med teknisk og merkantilt personale internt i virksom-
heden og i udlandet 

• Indgå i ledelsesmæssige funktioner i relation til virksomhedens eksport 
• Udvise kulturel indlevelsesevne i forbindelse med eksportopgaven 
• Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder i tilknytning til ek-

sportområdet 

6.5 Bedømmelse 

Prøven er eksternt bedømt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Prøven består af en individuel prøve på baggrund af en individuel projektrapport eller en 
gruppe projektrapport, en individuel mundtlig præsentation og en individuel eksamination. 
Den skriftlige individuelle eller skriftlige gruppe projektrapport udgør en del af bedømmel-
sesgrundlaget. Der gives én samlet karakter.  

Skrives projektrapporten i grupper, må gruppen højst være på tre studerende.  

Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige 
prøver er bestået. 

For institutionelle krav til prøven henvises til den institutionelle del af studieordningen. 
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7. Oversigt over prøver 

Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer 

8. Merit 

Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved an-
dre 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 bag-
grund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddan-
nelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. 

Forhåndsmerit 
Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i 
Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere 
det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i for-
bindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieop-
hold kan indhente de nødvendige oplysninger. 

Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er 
bestået efter reglerne om uddannelsen. 

9. Dispensation 

Institutionerne kan dispensere fra reglerne i denne fælles del af studieordningen, der alene 
er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne 
samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 

 
2. Studiestartsprøven er beskrevet i den institutionelle studieordning, hvis der er krav om beståelse af en sådan. 

3. Valgfri uddannelseselementer med tilhørende prøve(r) er beskrevet i den institutionelle studieordning. 

Tidsmæssig 
placering 

Prøve 210 ECTS fordelt  
på prøverne 

Bedømmelse 

1. semester Evt. studiestartsprøve2 - Bestået/ikke bestået 
1. semester    Individuel skriftlig opgave 8 7-trinsskala 
1. semester Semesterprojekt  22 7-trinsskala 

   2. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 
3. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 
4. semester Individuel skriftlig opgave 30 7-trinsskala 
5. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 
6. semester Praktikprøve  30 7-trinsskala 

7. semester Prøve i valgfri uddannelses-
element(er)3 15 7-trinsskala 

7.semester Bachelorprojekt 15 7-trinsskala 
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10. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2017 og har virkning for 
alle studerende, som er og bliver indskrevet på uddannelsen, og for alle prøver, som påbe-
gyndes den nævnte dato eller senere. 

Den fælles del af studieordningen fra september 2016 ophæves med virkning fra den 31. au-
gust 2017. Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2017, afsluttes efter 
denne fælles del af studieordningen senest 31. august 2018. 

11. Tidsmæssig placering af prøverne 

Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer 

Tidsmæssig  
placering 

Prøve 210 ECTS for-
delt på prø-
verne 

Intern/ekstern Bedømmelse 

1. semester 1. Studiestartsprøve - Intern Bestået/Ikke bestået. 
 1. semester 2. Obligatoriske uddannelseselement 

1: virksomheden og dens interne 
systemer 

8 ECTS Intern 7-trinsskala 

1. semester 3. Obligatoriske uddannelseselement 
1: Virksomheden og dens interne 
systemer 

22 ECTS Intern 7-trinsskala 

2. semester 4. Obligatorisk uddannelseselement 2: 
Markedsforståelse  

30 ECTS Ekstern 7-trinsskala 

3. semester 5. Obligatorisk uddannelseselement 3: 
Markedsindsatsen  

30 ECTS Ekstern 7-trinsskala 

4. semester 6. Obligatorisk uddannelseselement 4: 
Planlægning af salget 

30 ECTS Intern 7-trinsskala 

5. semester 7. Obligatorisk uddannelseselement 5: 
Den sælgende organisation 

30 ECTS Intern 7-trinsskala 

6. semester 8. Praktikprøve 30 ECTS Intern 7-trinsskala  
7. semester 9. Valgfagsprøve(r) 15 ECTS Intern 7-trinsskala 
7. semester 10. Professionsbachelorprojekt 15 ECTS Ekstern 7-trinsskala 

Oplysning om tid og sted for prøverne findes på Canvas 

1. årsprøven – dvs. prøverne 2,3, 4 og 5, der afslutter de obligatoriske uddannelseselementer. 
De to prøver i ”1: Virksomheden og dens interne systemer” og”2: Markedsforståelse”, skal 
være afsluttet inden udgangen af den studerendes 2. studieår. 
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Institutionel del af studieordningen 

12. Rammer og kriterier for uddannelsens 
prøver 

12.1 Studiestartsprøven 

Prøvens form og tilrettelæggelse 
Prøven er en individuel, intern bedømt mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig rap-
port. Den skriftlige rapport udgør såvel eksaminations- og bedømmelsesgrundlag. 

Prøvens indhold og formkrav 
Prøvens indhold tager udgangspunkt i undervisningen og aktiviteterne, som er afviklet i peri-
oden fra studiestart og frem til prøvens afholdelse, samt den afleverede rapport, og skal klar-
lægge, om den studerende reelt er begyndt på uddannelsen. 
Prøven er en kombination af en skriftlig og mundtlig prøve. 

Den skriftlige del af prøven tager udgangspunkt i en rapport, som den studerende fire hver-
dage inden den mundtlige prøvens afholdelse afleverer. Rapporten er en skriftlig redegørelse 
for de afholdte aktiviteter med en refleksion over egen læreproces i forhold til disse. Endvi-
dere skal redegørelsen indeholde en refleksion over, hvordan den studerende fremad ser sin 
egen indsats i forhold til at nå i mål med uddannelsens mål såvel som den studerendes indi-
viduelle mål, herunder studieparathed. 

Der afleveres 3-4 normalsider (en normalside er 2.400 tegn med mellemrum). Den stude-
rende disponerer selv opgaven. Forsiden af opgaven skal indeholde dato for aflevering, navn 
på uddannelse, navn på den studerende, studienummer, holdbetegnelse og opgavens omfang 
i normalsider a 2.400 tegn med mellemrum. 

Den mundtlige del af prøven tager udgangspunkt i den skriftlige refleksion og er en samtale 
mellem undervisere og den enkelte studerende. Den studerendes viden om de forskellige 
faglige elementer, (som ikke er en del af læringsmålene for uddannelsen), brug af uddannel-
sens forskellige it-systemer og kendskab til relevant personale/kontaktpersoner efterprøves. 
Endelig er det ved prøven op til den studerende at dokumentere sin konkrete studieaktivitet 
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fx via deltagelse i undervisningen, aflevering af opgaver (mandatory assignments - såvel som 
øvelsesopgaver) med et hæderligt indhold, anskaffelse af lærebøger etc. 

Tidsmæssig placering 
Studiestartprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start. 

Omprøve afholdes senest tre måneder efter studiestart. 
Nærmere oplysning om tid og sted findes overordnet i semesterbeskrivelsen og annonceres 
præcist på Canvas.  

Bedømmelsesform 
Bestået/Ikke bestået. 

Anvendelse af hjælpemidler 
Til den mundtlige del af prøven er ingen hjælpemidler tilladt. 

Prøvens sprog 
Prøven afholdes på samme sprog som undervisningen. 

Prøvens ECTS 
Prøven er ikke tillagt ECTS, og prøven optræder ikke på eksamensbeviset. 

Bedømmelseskriterier 
Prøven vurderes bestået/ikke bestået ud fra en samlet vurdering af den studerendes rapport 
og eksamination, som tilsammen skal modsvare beskrivelsen under ”Prøvens indhold og 
formkrav” herover. 

Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afhol-
des senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har således i alt to prøve-
forsøg. 

Hvis prøven ikke bestås 
Hvis den studerende ikke består prøven ved omprøven, udskrives den studerende af uddan-
nelsen, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbache-
loruddannelser (adgangsbekendtgørelsen). 

Klage 
Den studerende kan ikke klage over prøven. 

Dispensation 
Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for 
at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

13. 1. Prøve i det obligatoriske 
uddannelseselement 1: Virksomheden og 
dens interne systemer 

Prøvens tilrettelæggelse 
Prøven er skriftlig, individuel, internt bedømt efter 7-trinsskalaen. 

 
Den skriftlige del er en 48 timers tag-med-hjem-opgave, som løses individuelt på baggrund 
af en stillet opgave på engelsk. Den studerende skal besvare den stillede opgave i løbet af 
48 timer.   
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Prøvens omfang er 8 ECTS. 
 

Formkrav til den skriftlige opgave 
• Forside og titelblad 
• Indholdsfortegnelse 
• Introduktion til besvarelsen 
• Opgavebesvarelsen 
• Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  
• Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 

 
Den skriftlige opgave må maksimalt have et omfang af 10 normalsider a 2.400 tegn med 
mellemrum. 

 
Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det krævede antal si-
der. Bilaget må ikke overskride 5 sider. 

  
En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og referencer. Forside, indholdsfortegnelse, 
litteraturliste og bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. 
 

Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering betyder, at den studerende ikke kan 
deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. 

 
Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er, at den studerende er i stand til at udarbejde hånd-
skitser, anvende 3D CAD-programmer, udarbejde teknisk dokumentation. 

 
Tidsmæssig placering 
Prøven placeres på 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes i semesterpla-
nen på Canvas. 

 
Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat 
for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

Prøvens sprog 
Engelsk 

 

14. 2. Prøve i det obligatoriske 
uddannelseselement 1: Virksomheden og 
dens interne systemer 

Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer er 
en gruppebaseret skriftlig projektrapport 

Formkrav til det skriftlige projekt 
Projektrapporten skal indeholde:  

• Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn 
• Titelblad  
• Indholdsfortegnelse  
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• Indledning og problemformulering 
• Metode og teori 
• Analyse og problemløsning 
• Konklusion 
• Evt. perspektivering  
• Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  
• Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 

 
Projektrapport skal udgøre mindst 20 og højst 25 normalsider (1 normalside er 2.400 tegn 
med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder4) eksklusive bilag. Det er kun selve op-
gavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for 
bedømmelse. 

Prøvens tilrettelæggelse og forløb 
Prøven er internt individuelt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig grup-
peprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Gruppen må højst være på seks studerende Der kan ikke vælges en individuel prøve. 

Prøvens omfang er 22 ECTS 

1. Gruppe præsentation af projekt: 15 minutter 

2. Gruppe eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 10 minutter pr. 
gruppemedlem, dog minimum 30 min pr. gruppe.  

3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter 

Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige 
præstation.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 
1: ” Virksomheden og dens interne systemer” med undtagelse af læringsmål markeret med * 

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om 
aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Canvas. 

Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for 
at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

Prøvens sprog 
Engelsk 

 
4. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 
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15. Prøve i det obligatoriske 
uddannelseselement 2: markedsforståelse 

Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 2: markedsforståelse er en gruppebaseret 
skriftlig projektrapport 

Formkrav til det skriftlige projekt 
Projektrapporten skal indeholde:  

• Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn 
• Titelblad  
• Indholdsfortegnelse  
• Indledning og problemformulering 
• Metode og teori 
• Analyse og problemløsning 
• Konklusion 
• Evt. perspektivering  
• Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  
• Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 

 
Projektrapport skal udgøre mindst 30 og højst 35 normalsider (1 normalside er 2.400 tegn 
med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder5) eksklusive bilag. Det er kun selve op-
gavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for 
bedømmelse. 

Prøvens tilrettelæggelse og forløb 
Prøven er ekstern individuelt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig 
gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsska-
laen. 

Gruppen må højst være på seks studerende. Der kan ikke vælges en individuel prøve. 

Prøvens omfang er 30 ECTS 

1. Gruppe præsentation af projekt: 15 minutter 
2. Gruppe eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 10 minutter pr. 

gruppemedlem, dog minimum 30 min pr. gruppe. 
3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter 
 

Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige 
præstation.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 
2: ”markedsforståelse”.  

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

 
5. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 
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Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om 
aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Canvas. 

Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for 
at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

Prøvens sprog 
Engelsk 

16. Prøve i det obligatoriske 
uddannelseselement 3: markedsindsatsen 

Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 3: markedsindsatsen er en gruppebaseret 
skriftlig projektrapport. 

Formkrav til det skriftlige projekt 
Projektrapporten skal indeholde:  

• Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn 
• Titelblad  
• Indholdsfortegnelse  
• Indledning og problemformulering 
• Metode og teori 
• Analyse og problemløsning 
• Konklusion 
• Evt. perspektivering  
• Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  
• Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 

 
Projektrapport skal udgøre mindst 30 og højst 35 normalsider (1 normalside er 2.400 tegn 
med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder6) eksklusive bilag. Det er kun selve op-
gavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for 
bedømmelse. 

Prøvens tilrettelæggelse og forløb 
Prøven er ekstern individuelt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig 
gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsska-
laen. 

Gruppen må højst være på seks studerende. Der kan ikke vælges en individuel prøve. 

Prøvens omfang er 30 ECTS 

1. Gruppe præsentation af projekt: 15 minutter 
2. Gruppe eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 10 minutter pr. 
gruppemedlem, dog minimum 30 min pr. gruppe. 
3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter 

 

 
6. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 
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Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige 
præstation.  

.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 
3: ”markedsindsatsen”.  

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om 
aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Canvas. 

Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for 
at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

Prøvens sprog 
Engelsk 

17. Prøve i det obligatoriske 
uddannelseselement 4: Planlægning af 
salget 

Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 4: Planlægning af salget er en individuel 
skriftlig opgave. 

Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven er en individuel, intern bedømt skriftlig eksamen, der bedømmes efter 7-trinsska-
laen. 

Den skriftlige del er en 48 timers tag-med-hjem-opgave, som løses individuelt på baggrund 
af et caseoplæg på engelsk. Den studerende skal besvare den stillede opgave i løbet af 48 
timer.   

Prøvens omfang er 30 ECTS. 

Der gives karakter efter 7-trins skalaen.  

Formkrav til det skriftlige projekt 
• Forside og titelblad 
• Indholdsfortegnelse 
• Introduktion til besvarelsen 
• Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af 

eventuel empiri, til besvarelse af problemformuleringen 
• Konklusion  
• Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  
• Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 
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Projektet skal inkludere et metodeafsnit baseret på de udleverede spørgsmål til casen, 
men ikke en problemformulering. 

Projektet må maksimalt have et omfang af 10 normalsider a 2.400 tegn med mellemrum. 

Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det krævede antal si-
der. Bilaget må ikke overskride 5 sider. 

En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og referencer. Forside, indholdsfortegnelse, 
litteraturliste og bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. 

Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering betyder, at den studerende ikke 
kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 
4: ”Planlægning af salget”. 

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes i 
semesterplanen på Canvas. 

 
Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat 
for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

Prøvens sprog 
Engelsk 

18. Prøve i det obligatoriske 
uddannelseselement 5: Den sælgende 
organisation 

Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 5: Den sælgende organisation er en gruppe-
baseret skriftlig projektrapport 

Formkrav til det skriftlige projekt 
Projektrapporten skal indeholde:  

• Executive Summary 
• Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn 
• Titelblad  
• Indholdsfortegnelse  
• Indledning og problemformulering 
• Metode og teori 
• Analyse og problemløsning 
• Konklusion 
• Evt. perspektivering  
• Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  
• Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 
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Projektrapport skal udgøre mindst 30 og højst 35 normalsider (1 normalside er 2.400 tegn 
med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder7) eksklusive bilag. Det er kun selve op-
gavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for 
bedømmelse. 

Prøvens tilrettelæggelse og forløb 
Prøven er intern individuelt bedømt og er en kombination af en mundtlig og skriftlig gruppe-
prøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Gruppen må højst være på seks studerende. Der kan ikke vælges en individuel prøve. 

Prøvens omfang er 30 ECTS. 

1. Gruppe præsentation af projekt: 15 minutter 
2. Gruppe eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 10 minutter pr. 

gruppemedlem, dog minimum 30 min pr. gruppe. 
3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter 
 

Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige 
præstation.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 
5: ”Den sælgende organisation”.  

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om 
aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Canvas. 

Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for 
at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

Prøvens sprog 
Engelsk 

19. Praktik 

Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse 
I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kend-
skab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhængen mellem den teoretiske undervisning 
og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken.  

Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, se den fælles del af studieordningen, fastlæg-
ger den studerende og vejlederen/kontaktpersonen i fællesskab konkrete mål for den stude-
rendes praktikperiode. Målene noteres skriftligt og placeres i den studerendes studiejournal. 

 
7. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 
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Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i prak-
tikperioden.  

Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engage-
ment og fleksibilitet, som den færdiguddannede bachelor må forventes at møde i sit første 
job.  

Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den 
studerendes afsluttende eksamensprojekt.  

Forudsætninger for at gå til prøven 
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: 
 

• Praktikdagbogen udgør såvel eksaminations- som bedømmelsesgrundlag skal 
opfylde formkravene, jf. nedenfor  

• Det skriftlige projekt og praktikdagbogen udgør såvel eksaminations som be-
dømmelsesgrundlag, skal opfylde formkravene, jf. nedenfor 

• Det skriftlige projekt skal afleveres rettidigt, jf. semesterplanen, som findes på 
Canvas 

Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætninger, formkrav eller for sen aflevering bety-
der, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg. 

Formkrav til praktikdagbogen 

• Praktikdagbogen skal min. udfyldes en gang ugentlig.  

• Dagbogen skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, aktiviteter, refleksioner mv. af 
det, du har lært på et personligt plan, og hvilke teorier, du har anvendt. 

 

Formkrav til det skriftlige projekt 
Projektrapporten skal indeholde  

• Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s 
navn 

• Titelblad  

• Indholdsfortegnelse  
• Indledning og præsentation af praktikvirksomhed 
• Teoretisk refleksion over anvendte metoder og teorier i praktikopholdet med 

udgangspunkt i praktikdagbogen 
• Refleksion over opfyldelse af læringsmål jf. læringsmålene for praktikken 
• Konklusion på praktikophold 
• Eventuel perspektivering i forhold til valgfag, specialisering (se valgfagsbeskri-

velsen) og bachelorprojekt 
• Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  
• Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 
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Projektrapport skal udgøre mindst 8 og højst 10 normalsider (1 normalside er 2.400 tegn med 
mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder8). Det er kun selve opgavens omfang, der 
tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse. 

Prøvens tilrettelæggelse og forløb 
Prøven er en intern bedømt skriftlig prøve på baggrund af en individuel praktikdagbog og 
projektrapport. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den individuelle praktikdagbog og 
projektrapporten. 

Prøvens omfang er 30 ECTS. 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for praktikken.  

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 6. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på 
Canvas. 

Prøvens sprog 
Engelsk. 

20. Valgfri uddannelseselementer 

Indhold 
De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og 
erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer 
sig til eksportområdet.  

Uddannelsen udbyder hvert år et antal valgfag. Disse fremgår af Canvas. 

Den studerende kan også selv tilrettelægge de valgfri uddannelseselementer som et teoretisk 
og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen. 

ECTS-omfang 
De valgfri uddannelseselementer kan udbydes med følgende ECTS-omfang: 5, 10 og 15 ECTS.  

Læringsmål 
Viden 
Den studerende har viden om: 
• Det/de valgte emners teori og praksis 
• Det/de valgte emners relevans i forhold til eksportfagets teori og praksis 

Færdigheder 
Den studerende kan: 
• Udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt eksportfaglig problemstil-
ling  

 
8. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 
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• Diskutere procesmæssige og analytiske færdigheder knyttet til det/de valgte emner 
• Vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forhold til det/de valgte emner 
• Formidle centrale resultater 

Kompetencer 
Den studerende kan: 
• Selvstændigt sætte sig ind i nye emner inden for fagområdets teori og/eller praksis 
• Perspektivere og relatere det/de valgte emner i forhold til uddannelsens øvrige emneom-
råder 

Tidsmæssig placering 
De valgfri uddannelseselementer er placeret på uddannelsens 7. semester. 

Prøver og tilrettelæggelse 
Prøverne kan være både internt og eksternt bedømte afhængigt af valgfag og bedømmes ef-
ter 7-trinsskalaen. 

Ved et selvvalgt teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen, 
er prøven intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Prøvens sprog 
Dansk eller engelsk afhængigt af, hvilket sprog valgfaget er udbudt på.  

21. Professionsbachelorprojektet 

For krav til professionsbachelorprojektet samt læringsmål henvises til fællesdelen af studie-
ordningen for Export and Technology Management bacheloruddannelsen. 

Forudsætninger for at gå til prøven  
Den skriftlige projektrapport, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/ 
prøvegrundlag, skal:  

• Opfylde formkravene til det afsluttende eksamensprojekt, jf. den fælles del af 
studieordningen 

• Være afleveret rettidigt, jf. semesterplanen, som findes på Canvas 

 
Ikke-korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven, bety-
der, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg. 

Prøven kan først finde sted efter, at den afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige 
prøver er bestået. 

Prøvens tilrettelæggelse 
Prøven er en individuel eksternt bedømt mundtlig prøve i form af en mundtlig præsentation 
og en eksamination på baggrund af den skriftlige projektrapport.  

Præsentationen løses som en individuel opgave.  

Forløb af den mundtlige eksamen: 

1. Individuel præsentation af projekt: 15 minutter 
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2. Individuel eksamination med udgangspunkt i projekt: 25 minutter 

3. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter 

 
Tidsmæssig placering 
Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Can-
vas. 

Prøvens sprog 
Engelsk 

22. Afmelding fra prøver 

Regler om afmelding fra prøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grundud-
dannelser. 

23. Uddannelseselementer som kan 
gennemføres i udlandet 

Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre 
hvert enkelt uddannelseselement i udlandet.  

Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt 
studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelsesele-
menter. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at 
institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. 

Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er 
bestået efter reglerne om uddannelsen 

24. Anvendte undervisningsformer 

På Eksportbacheloruddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som til sam-
men skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet 
i denne studieordning. 

Undervisningsformerne er baseret på UCN’s fælles læringstilgang, som opdateres løbende og 
står beskrevet på www.ucn.dk. 

De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning, løsning af opga-
ver og projektarbejde i grupper. Men arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opga-
ver og projekter, fremlæggelser i grupper og for hele holdet, tværfaglige temaforløb og meget 
andet anvendes også i høj grad. 

Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille (eller hjælpe med 
at opstille) klare mål for læringsaktiviteterne. 

http://www.ucn.dk/
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25. Merit for de valgfri uddannelseselementer 
Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer 
ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse, såvel som ved andre 
uddannelser. 

Der kan søges om forhåndsmerit, hvis der ønskes merit for uddannelseselementer, som ikke 
udbydes af uddannelsen 

26. Deltagelsespligt 

For at studiets undervisningsformer kan fungere, er der deltagelsespligt, herunder afleve-
ring/fremlæggelse af opgaver/projekter. 

Deltagelsespligten kan også indgå som betingelse for deltagelse i uddannelsens prøver. 

Desuden kan der være mødepligt til visse studieelementer. 

Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i prøver, frem-
går under beskrivelsen af den enkelte prøve.  

27. Kriterier for vurdering af studieaktivitet 

Kriterier for ophør af indskrivning for studerende, som ikke er studieaktive 

Studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 
1 år (manglende studieaktivitet), udskrives af uddannelsen. 

Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, 
dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende 
fremskaffe dokumentation for disse forhold.  

Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 
Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. 

Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. 
Den studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I brevet til den stu-
derende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at 
perioder med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for 
ansøgning om dispensation.  

Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives vedkommende.  

28. Fremmedsprog 

Undervisningsmaterialet er på engelsk, og undervisningen foregår på engelsk. 

De studerendes engelskkundskaber skal opfylde kravene i adgangsbekendtgørelsen. Der kræ-
ves ikke yderlige kendskab til fremmedsprog, ud over hvad adgangsbekendtgørelsen angiver. 
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28.1 Eksamenssprog 

Eksamen skal aflægges på forståeligt engelsk med mulighed for dansk i praktik og valgfagsde-
len. 

Studerende med andet modersmål end dansk/engelsk kan søge om dispensation fra kravet 
om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende professionsba-
chelorprojekt samt eksamener, hvor denne studieordning angiver, at sådanne færdigheder 
skal være en del af bedømmelsesgrundlaget. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 
uger før prøvens afvikling. 

29. Afholdelse af syge- og omprøver 

Regler om afholdelse af syge- og omprøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs 
Grunduddannelser. 

30. Hjælpemidler  

Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler vil fremgå af beskrivelsen af den 
enkelte prøve. 

31. Særlige prøvevilkår 

Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om 
særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før, prøven afvik-
les. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige pro-
blemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde 
eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant 
specifik funktionsnedsættelse. 

Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen 
senest 4 uger før prøvens afvikling. 

32. Eksamenssnyd 

En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift eller individu-
elle upload i eksamenssystem bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 

32.1 Brug af egne og andres arbejde – plagiat 

Regler om brug af egne og andres arbejde -plagiat findes på UCN.dk under Eksamensregler 
for UCNs Grunduddannelser. 

32.2 Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd 
ved eksamen 

Regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd 
ved eksamen findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 
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33. Klager over prøver og anke af afgørelser 

Regler om klager over prøve og findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grundud-
dannelser. 

34. Dispensation 

Institutionen kan dispensere fra reglerne, i den fælles del af studieordningen, der alene er 
fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne 
samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 

35. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

Denne institutionelle del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2017 og har virk-
ning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, 
som påbegyndes den nævnte dato eller senere. 

Denne institutionelle del af studieordningen fra september 2016 ophæves med virkning fra 
den 31. august. 2017. Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. august 2017, afsluttes 
efter denne fælles del af studieordningen senest 31. januar 2018. 
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