Markedsføringsøkonom 2016-2017

Aktivitetskalender

Der tages forbehold for ændringer. Hold dig opdateret på Fronter.

1. SEMESTER
Uge

Obligatoriske opgaver, projekter, eksamen og øvrige aktiviteter

32

Onsdag den 10.-23. august: Matematik med økonomisk profil + indledende erhvervsøkonomi

33

Onsdag den 10.-23. august: Matematik med økonomisk profil + indledende erhvervsøkonomi

34

Onsdag den 10.-23. august: Matematik med økonomisk profil + indledende erhvervsøkonomi
Onsdag den 24.-30. august: Studieteknik

35

Onsdag den 24.-30. august: Studieteknik
Onsdag den 31. august: Studiestart og intro til studietur m/indbetalingsplan
Torsdag den 1.september: Opstart af tema 1 med alle undervisere (inkl. jura fra Tema 2)

36

Torsdag-fredag 8.-9. september: Introtur (Torsdag obligatorisk)

37

Holdtime – valg til DSR (mandag eller tirsdag)
Onsdag den 14. september: DSR møde (ikke obligatorisk)
Onsdag den 14. september: Mulighed for at tale med potentielle praktikvirksomheder til vor
praktikspeed-dating event
Fredag, 16. september: Studiestartsfest på Campus Viborg (ikke obligatorisk)

38

Virksomhedsbesøg med fokus på SupplyChain
Onsdag den 21. september: Udlevering af case til tema1-prøve
Fredag den 23. september:



39

Studiestartsprøve 1 (tester vidensniveau) – kl. 8.15-8.45 (30 minutter)
Tema1-prøve (3 timer)

Tirsdag den 27. september: Opstart af tema 2 med alle undervisere på tema 2 (minus PIVE)
Torsdag den 29. september: Studiestartsprøven 2 (tester vidensniveau)
Fredag den 30. september: Feedback på tema1-prøven (2 timer skemalægges til fælles feedback)

40

1 holdets time
Individuelle samtaler med holdleder

41

Individuelle samtaler med holdleder
Onsdag 12. oktober: DSR møde (ikke obligatorisk)

42
EFTERÅRSFERIE
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Obligatoriske opgaver, projekter, eksamen og øvrige aktiviteter
Introduktion til tema 3 (som overlapper med tema 2)
Onsdag 26. – fredag 28. oktober: Studiepraktik (besøg af gymnasieelever)
Holdets time – info om Ennova-undersøgelsen
Opstart af 1. semester projekt (tema 2/3-projekt) – 2 lektioner skemalægges med vejlederne
Fredag 28. oktober:
-

44

Career Day kl. 10 - 13
Halloween Fest

En dag skemalægges til projekt for studerende – 2 lektioner af disse skemalægges med vejlederne
Word/Excel undervisning MØK (ARMA) – 4 lektioner til Word og 4 til Excel på 2 forskellige dage

45

Holdets time - til gennemførelse af Ennova-undersøgelsen
En dag skemalægges til projekt for studerende – 2 lektioner af disse skemalægges med vejlederne
Virksomhedsbesøg

46

Fredag: Projektdag og deadline for aflevering af indledning, problemformulering og metodevalg (email til vejleder)

47

Mandag den 21. november: 1. interne case prøve-eksamen udleveres kl.8.30 (48 timers case)
Onsdag den 23. november: 1. Interne case prøve-eksamen afleveres kl. 8.30
Onsdag (2.-4. lektion): Generel feedback fra vejlederne på indledning, problemformulering og
metode + gruppefeedback (3 lektioner) – resten af dagen skemalægges til projekt (K2-timer)
Torsdag og fredag: Projektdage. Torsdag og fredag formiddag skemalægges vejlederne (CLOL, MEPE,
SOWE, PIVE, AKAL, JEKI, MAAR) med 1 lektion til vejledning. I øvrigt er det projektarbejde, hvor de
studerende skemalægges til at arbejde med projekt (K2-timer).
Fredag 25. november: Julefest (ikke obligatorisk)

48

Projektuge: Vejledning efter aftale med vejleder (K2-timer skemalægges til projektarbejde)
Mulighed for individuelle samtaler med holdleder

49

Projektuge: Vejledning efter aftale med vejleder (K2-timer skemalægges til projektarbejde)
Mulighed for individuelle samtaler med holdleder
Fredag den 9. december: Aflevere 1. semester projekt

50

Mandag – tirsdag: Læseferie
Onsdag den 14.december: 1. interne case prøve udleveres kl.8.30
Fredag den 16. december:
 1. Interne case prøve afleveres kl. 8.30
2 lektion skemalægges (2. og 3. lektion):
 Gode råd til eksamen
 Generel feedback på holdet
 Specifik feedback på 1. semester projekt: (ca. 15 minutter feedback til hver gruppe).
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Obligatoriske opgaver, projekter, eksamen og øvrige aktiviteter

51

Læseferie
Torsdag 22. december: Sidste studiedag

52
1

JULEFERIE
Tirsdag 3. januar: Studiestart
Læseferie
Alle obligatoriske opgaver i fagene skal være godkendte inden d. 6. januar 2016. Kontrollér dette
hos din underviser.
DSR igangsætter planlægning af dimissions-/sommerfest i Viborg

2

Mandag den 9. januar – hele eftermiddagen: Prezi workshop v/HK med alle danske studerende
Tirsdag den 10. januar: Læseferie
Onsdag 11. januar – fredag 13. januar: Individuel mundtlig eksamen i 1. interne prøve

3

Onsdag den 18. januar: Re-eksamen 1. interne case prøve udleveres kl.8.30
Fredag den 20. januar: Re-eksamen 1. interne case prøve afleveres kl.8.30

Der kan forekomme obligatoriske opgaver i alle fag. Disse vil blive oplyst på Fronter af underviserne i
temaerne med mindst 14 dages varsel.
Planen er tentativ, så der vil forekomme ændringer.
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