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1. Indledning 
 
Studieordningen for IT-Teknolog AK består af to dele (regelsamlinger):  
 

• 1. Del 1 - Den nationale 
• 2. Del 2 - Den institutionelle 

 
Den nationale del af studieordningen for IT-Teknolog AK er udstedt i henhold til § 21 stk.1 i bekendtgørelse 
om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.  
 
Den nationale del af studieordningen er udarbejdet af uddannelsesnetværket for IT-Teknolog AK og godkendt 
af alle de udbydende institutioner.  Den institutionsspecifikke del er godkendt af Erhvervsakademi Dania. 
 
Studieordningen og væsentlige ændringer heri har været til høring hos censorformandskabet og uddannel-
sesudvalget. 
 
Erhvervsakademi Dania kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen 
eller institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 

 Uddannelsens formål og erhvervssigte 
 
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne fungere som it-specia-
list og her at kunne omsætte virksomhedsbehov til integrerede, sikre og bæredygtige løsninger med et ef-
fektivt samspil mellem hardware, netværk og software. Den uddannede kan udvikle, tilpasse og vedligeholde 
løsninger, der involverer anvendelse og tilpasning af såvel elektronik som netværkskomponenter samt sam-
mensætningen af disse. Den uddannede kan planlægge tekniske projekter samt deltage i rådgivning af virk-
somheder indenfor området. 
 
Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen IT-Teknolog AK (AP Graduate in IT Techno-
logy). 
 

 Oversigt over uddannelsens elementer 
 

 Vægt ECTS  ECTS  ECTS 
Fagområder  Nationale fagelementer Valgfag/ Lokal fagelement 
Netværk 3 18 Netværksteknologi I 

Netværksteknologi II 
9 
9 

Valgfag: Network 
Specialist 

25 

Hardware  3 18 Indlejrede systemer I 
Indlejrede systemer II 

9 
9 

Valgfag: Cyberse-
curity Analyst 

25 

Software 2 14 Programmering I 
Programmering II 

7 
7 

Valgfag: Web Deve-
loper 

25 

Projektstyring og forretnings-
forståelse 

1 10 Projektstyring og forret-
ningsforståelse I 
Projektstyring og forret-
ningsforståelse II 

5 
 
5 

Lokalt fagelement: 
Employability 

5 

    60  30 
Praktik  15     
Afsluttende eksamensprojekt  15     
Normeret ECTS  120     

 
 Tidsmæssig placering af uddannelsens elementer 
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Uddannelseselementer 1.semester 2. semester 3. semester 4. semester ECTS 
Netværksteknologi 9 9   18 
Indlejrede Systemer 9 9   18 
Programmering  7 7   14 
Projektstyring og forretningsforståelse 5 5   10 
Valgfag   25  25 
Employability   5  5 
Praktik    15 15 
Afsluttende eksamensprojekt    15 15 
ECTS i alt  30 30 30 30 120 
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DEL 1 – Den nationale del 
 

2. Uddannelsens mål for læringsudbytte 
 
Viden 
Den uddannede har viden om og forståelse for: 

• Kommunikations- og interfaceteknik generelt samt anvendt i indlejrede og netværksbaserede løsnin-
ger. 

• Programmering i såvel indlejrede og netværksbaserede løsninger samt anvendelse af algoritmer og 
designmønstre til at sikre effektivt samspil mellem hardware, netværk og software. 

• Innovative problemløsningsmetoder, projektstyring af tekniske projekter samt generelt om virksom-
heder og deres opbygning. 

• Kundebehov, kvalitets- og ressourcestyring samt rådgivnings- og konsulentfunktion i tekniske pro-
blemløsninger. 

• Teknologier i bred forstand og særligt omkring netværk, server, komponenter og elektronik 
• Sikkerhed i netværk samt omkring datahåndtering med henblik på at forstå hvorledes sikre integre-

rede løsninger udformes. 
• Basale dele af teknologierne, herunder operativsystemer, protokoller, signalhåndtering samt anven-

delse af komponenter. 
• Bæredygtighed i IT-løsninger og hvordan det kan indgå i IT-baserede løsninger. 

 
Færdigheder 
Den uddannede kan: 

• Vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov. 
• Formidle og dokumentere opgaver og løsninger. 
• Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af såvel hardware som soft-

ware. 
• Formidle skriftligt og mundtligt inden for netværksteknologi og indlejrede systemer. 
• Anvende innovative metoder med fokus på kundebehov for at sikre effektive løsninger, der involve-

rer hardware, netværk og software. 
• Anvende teknologien og værktøjer til design, implementering, test og kvalitetssikring af sikre og bæ-

redygtige løsninger. 
 
Kompetencer  
Den uddannede kan: 

• Håndtere samspillet mellem hardware, software og netværk i integrerede løsninger. 
• Selvstændigt håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne tekniske opgaver. 
• Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i fagligt og tværfagligt samarbejde. 
• Håndtere kundeopgaver med henblik på at omsætte kundebehov til sikre løsninger. 
• I en struktureret sammenhæng tilegne sig viden, færdigheder og nye kompetencer inden for forstå-

else af forretninger og kunders anvendelse af IT. 
• Håndtere analyse, behovsafdækning, design, implementering og test af sikre og bæredygtige løsnin-

ger inden for netværksbaserede og integrerede teknologier. 
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3. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 
 

  Netværksteknologi 
 
Indhold 
Fagelementet indeholder netværks- og serverteknologier, operativsystemer, netværkssikkerhed, kommuni-
kation herunder protokoller og services. Fagområdet indeholder også design og anvendelse af netværk og 
netværksbaserede/cloud løsninger. Generelt arbejdes der med design, udvikling, test og dokumentation 
samt formidling af sikre og bæredygtige løsninger. 
 
Læringsmål for Netværksteknologi 
 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Netværks- og serverteknologier overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier. 
• Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige systemer. 
• Datahåndtering, herunder sikkerhed. 
• Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter. 
• Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur. 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering 
af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger. 

• Anvende netværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift og overvågning af 
komplekse netværksløsninger. 

• Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor netværk. 
• Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsningerne. 
• Vurdere netværkssikkerheden i konkrete produkter. 

 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre netværksløsninger. 
• Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne netværks- og serverteknologi-relaterede opgaver. 
• Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor netværk- og serverteknologier. 
• Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams. 

 
ECTS-omfang 
Fagelementet Netværksteknologi har et omfang på 18 ECTS-point. 
 

 Indlejrede Systemer 
 
Indhold 
Fagelementet indeholder signalhåndtering, komponent teknologi, kommunikation, Internet of Things-teknik-
ker, protokoller, interfacing, udvælgelse og anvendelse af indlejrede systemer samt komponenter i integre-
rede løsninger. Fagområdet arbejder generelt med design, udvikling, test og dokumentation samt formidling 
af sikre og bæredygtige løsninger. 
 
Læringsmål for Indlejrede systemer 
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Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i udvalgte løsninger. 
• Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget. 
• Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori forskelle og anvendelses-

muligheder er. 
• Internet of Things-teknikker, generelt om opbygningen, og i mere detaljer udvalgte løsninger. 
• Teknisk matematik anvendt inden for fagområdet til forståelse af elektronik og/eller kommunikation. 
• Operativsystemer, deres særkende og anvendelse. 
• Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes og indgår i løsninger. 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Vurdere, udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i sikre og bæredygtige 
løsninger. 

• Opbygge og anvende testsystemer. 
• Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede komponenter og sy-

stemer. 
 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre indlejrede og bæredygtige løs-
ninger. 

• Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elek-
troniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav. 

• Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet. 
• Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams. 

 
ECTS-omfang 
Fagelementet indlejrede systemer har et omfang på 18 ECTS-point. 
 

 Programmering 
 
Indhold 
Fagområdet indeholder grundelementer i programmering, anvendelse af miljøer og datahåndtering samt de-
sign, udvikling, test og dokumentation af løsninger. 
 
Læringsmål for Programmering 
 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Programmeringsteknik i forskellige typer af sprog 
• Algoritmer og designmønstre overordnet og i tilhør til de valgte programmeringssprog. 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af programmer 
• Dokumentere, formidle og supportere programmeringsrelaterede løsninger i forbindelse med in-

terne og kundevendte relationer 
• Vurdere og udvælge simple algoritmer til løsning af konkrete problemstillinger. 
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Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for programmering 
• Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams 
• Håndtere design, udvikling og test af større løsninger i et tværfagligt samarbejde. 

 
ECTS-omfang 
Fagelementet Programmering har et omfang på 14 ECTS-point. 
 

 Projektstyring og forretningsforståelse 
 
Indhold 
Fagelementet indeholder innovation, projektstyring, økonomi, kvalitets- og ressourcestyring, rådgivnings- og 
konsulentfunktion samt dokumentation og formidling. 
 
Læringsmål for Projektstyring og forretningsforståelse 
 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Hvad innovation er, og hvordan man benytter innovative metoder i problemløsning 
• Projektstyring i forbindelse med udviklingsprojekter inden for IT 
• Hvordan en virksomhed er organiseret, herunder hvilke dele der styrer forretningen, samt hvordan 

man overordnet kan beskrive økonomien 
• Kvalitets- og ressourcestyring som del af et udviklingsprojekt og som del af styringen af vedligehol-

delse af IT-drift 
• Rådgivnings- og konsulentfunktion når man som IT-specialist skal forstå og løse kundebehov 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Formidle skriftligt og mundtligt til såvel faglige personer som til kunder 
• Anvende innovative problemløsningsmetoder med fokus på kundebehov 
• Vurdere kompleksiteten af en given teknisk opgave 

 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Håndtere kundeopgaver med henblik på at omsætte kundebehov til sikre løsninger 
• Håndtere planlægning og styre egne tekniske opgaver samt indgå i tværfaglige projekter 
• I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for forståelse 

af forretninger og kunders anvendelse af IT 
 
ECTS-omfang 
Fagelementet Projektstyring og forretningsforståelse har et omfang på 10 ECTS-point. 
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 Antallet af prøver i de nationale fagelementer 
 
Der er 2 prøver i de nationale fagelementer, som i alt udgør 60 ECTS, desuden er der én prøve i det afslut-
tende eksamensprojekt. For antallet af prøver i praktikken, henvises til nedenstående afsnit. 
 
For et samlet overblik over alle uddannelsens prøver, henvises til institutionsdelen af studieordningen, idet 
de nationale fagelementer beskrevet i denne studieordning kan prøves sammen med fagelementer fastsat i 
institutionsdelen af studieordningen. 
 

4. Praktik 
 
Indhold 
Praktikken tilrettelægges således at den i samspil med uddannelsens øvrige dele bidrager til at styrke den 
studerendes læring og at den studerende udvikler praktiske kompetencer. 
 
Læringsmål for praktikken på uddannelsen 
 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• De vigtigste anvendte faglige metoder og teknologier inden for indlejrede systemer og netværksløs-
ninger i en konkret virksomhedsmæssig sammenhæng. 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for 
erhvervet 

• Vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder 
• Strukturere og planlægge de daglige arbejdsopgaver i erhvervet 
• Formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag. 

 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet, særligt i for-
hold til praktikvirksomheden. 

• Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet. 
• Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. 

 
ECTS-omfang 
Praktikken har et omfang på 15 ECTS-point. 
 
Antal prøver 
Praktikken afsluttes med 1 prøve. 
 

5. Krav til det afsluttende eksamensprojekt 
 
Læringsmål for det afsluttende eksamensprojekt 
 
Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, 
at Uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 
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Det afsluttende eksamensprojekt skal desuden dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central 
anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen skal tage udgangs-
punkt i en konkret 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 skal godkende problemstillingen. 
 
Prøven i det afsluttende eksamensprojekt 
Eksamensprojektet afslutter uddannelsen, når alle forudgående prøver er bestået. 
 
ECTS-omfang 
Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-point. 
 
Prøveform 
Prøven er en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afsluttende eksamensprojekt med ekstern censur, hvor 
der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præ-
station. 
 

6. Regler om merit  
 
Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelses-
institutioner, der udbyder uddannelsen. 
 
Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller uden-
landsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit.  
 
Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte uddannelses-
elementer 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. 
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DEL 2 – Institutionsdelen  
 

7. Uddannelsen indeholder 1 lokalt fagelement og 3 valgfag 
 
Uddannelsen indeholder ud over de nationale fagelementer også lokale fagelementer, der i alt udgør 30 
ECTS. De lokale fagelementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompeten-
cen gennem valgfag, toning og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til uddannelsens beskæfti-
gelsesområde. 
 
Uddannelsen udbyder hvert år et antal lokale fagelementer blandt andet i form af valgfag, som er beskrevet 
i bilag til denne studieordning. Institutionen er ikke forpligtiget til at gennemføre alle udbudte valgfag, men 
der gennemføres et passende antal efter en faglig og kapacitetsmæssig vurdering.  
 
Beskrives på engelsk, da valgfag kun udbydes på engelsk. 
 

 Lokalt obligatorisk fagelement – Employability, 5 ECTS 
 
Content 
The subject develops the individual's work identity and creates an understanding of the diversity of services 
and the opportunities offered by the sector. 
 
Learning objectives for Employability  
Knowledge: 
The student will gain knowledge and have understanding about:  

• Job and Career, including Job Identity, Job Match, Career Identity, Business & Interpersonal Commu-
nication 

 
Skills 
The student will obtain the necessary skills to: 

• Understand and be aware of your own work identity; Develop your personal work identity so that it 
reflects in profile and image; Enter and engage in different communicative situations in a relevant 
work practice 

 
Competencies 
The students can: 

• Understand and be aware of your own work identity; Must be able to set and target your job identity 
in relation to industry and businesses so that the good job match can be achieved; Must be able to 
communicate their work identity, relate it to and integrate it into relevant work networks 

 
ECTS weight 
Local subject element Employability is worth 5 ECTS credits. 
 

 Valgfag – Network Specialist 
 
Content 
This elective gives the student the knowledge, skill, and competence to design, configure, troubleshoot, and 
manage enterprise wired and wireless networks. The student will learn to implement security principles, 
automation, and programmability within and enterprise network, and how to overlay network designs by 
using software defined solutions. 
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Recommended prerequisites before choosing the elective: 
• CCNA or equivalent knowledge and skill 
• DEVASC or equivalent knowledge and skill 

 
Learning goals for Network Specialist 
Knowledge 
The student has knowledge of: 

• practice and applied theory and methods within enterprise networks 
• understanding of practice, centrally applied theory and method and can understand the industry's 

application of theory and method within enterprise networks 
• possible security threats and monitoring of these in enterprise networks 
• design network systems with regard to QoS 

 
Skill 
The student can: 

• apply the subject area's central methods and tools within enterprise networks in connection with 
design and implementation of networks 

• apply skills related to enterprise networks in connection with the construction, testing, maintenance, 
administration, operation and monitoring of these networks 

• select components, describe and implement networks to solve a specific task that requires an enter-
prise network 

 
Competence 
The student can: 

• independently and in a structured way acquire new knowledge, skills and competencies in relation 
to enterprise networks 

• participate in professional and interdisciplinary collaboration on needs assessment, analysis, solution 
proposals, development, design and implementation of enterprise network solutions with a profes-
sional approach 

 
ECTS weight 
Local subject elective Network Specialist is worth 25 ECTS credits. 
 

 Valgfag – Cybersecurity Analyst 
 
Content 
This subject element must provide the student with the knowledge, skills and competencies required to de-
sign, build and develop IT systems and IT infrastructure, taking into account the general IT security. 
 
Recommended prerequisites before choosing the elective: 

• Familiarity with Ethernet and TCP/IP networking 
• Working knowledge of the Windows and Linux operating systems 
• Familiarity with basics of networking security concepts 
• Familiarity with basics of networking automation concepts 

 
Learning goals for Cybersecurity Analyst 
Knowledge  
The student has knowledge of: 

• Possible security threats in connection with IT systems and how these are addressed 
• Practice and applied theory and methods in IT security 
• The industry’s application of theory, methods and practice within IT security  
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Skill  
The student can: 

• use the subject area's central methods and tools within IT security in connection with the design, 
planning and implementation of complex network solutions 

• apply the skills related to IT security in connection with building, testing, maintenance, administra-
tion, operation and monitoring of network solutions 

• assess practical issues and set up and choose solutions within network security 
• convey practical IT security issues and solutions to partners and users 

 
Competence  
The student can: 

• participate in professional and interdisciplinary collaboration on the preparation of IT security strat-
egy and policies with a professional approach  

• independently and in a structured way acquire new knowledge, skills and competencies in relation 
to network security as well as IT security in general 

 
ECTS weight 
Local subject elective Cybersecurity Analyst is worth 25 ECTS credits. 
 

 Valgfag – Web Developer 
 
Content 
This elective comprises the development and modelling of web applications, including architecture, robust-
ness, internet, and web protocols, use of debugging techniques and techniques for installation and mainte-
nance. The subject area also includes version control, quality assurance, data security, data storage, data 
modelling and exchange of data sources based on recognized standards. 
 
Learning goals for Web Developer 
Knowledge 
The student knowledge of: 

• Web architecture and design patterns 
• Development methods in web development 
• In practice, methods, and systems for version control, and data storage, modelling, exchange, secu-

rity, and quality assurance 
• Practice, applied theory, and methods of designing user experiences, and reflect upon the web de-

veloper’s practice in designing user experiences 
• Aesthetics and trends in interaction design 

 
Skill 
The student can: 

• Master all phases of development including planning, developing, and implementing web applica-
tions based on specific development wishes, as well as evaluate practice-based and theoretical prob-
lems and select and justify relevant solution models in relation to the development of web applica-
tions 

• Master a suitable programming language for the development of web applications 
• Use and model data sources as well as justify proposals for solutions 
• Implement and evaluate web user interfaces as well as justify and communicate solution proposals 

to collaborative partners and users 
• Use relevant theories and methods for the quality assurance of all phases of development 
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• Apply methods and tools for quality assurance in the development process, as well as evaluate and 
justify the choice of specific tools 

• Use methods and tools to design user experiences for relevant target groups with the involvement 
of users 

• Communicate their choice of methods and tools used in the development process and practice-based 
and specialist problems in the design of user experiences and communicate central problems to col-
laborative partners and users 

 
Competence 
The student can: 

• Handle complex web development and must be able to handle complex and development-oriented 
situations in web development 

• Independently enter professional and interdisciplinary cooperation with a professional approach and 
take responsibility within the framework of professional ethics in relation to web programming 

• Manage development platforms and environments in the development process of advanced web 
applications 

• Handle complex design processes based on analysis and planning 
• Both independently and in groups, understand the design and organization of user interfaces and 

user experiences for complex systems 
• Evaluate and justify the choice of a suitable programming language and relevant methods for the 

implementation of web applications 
 
ECTS weight 
Local subject elective Web Developer is worth 25 ECTS credits. 
 

 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. Der arbejdes i studieordningen med 2 forskellige prøve-  
former:  

• Ekstern prøve: Bedømmes af eksaminator samt en eller flere beskikkede censorer  
• Intern prøve: Bedømmes af en eksaminator samt ved mundtlige prøver eventuelt en censor, der er 

valgt af erhvervsakademiet (fastsættes af den enkelte uddannelse).  
 
Bemærk: Indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået nogen prøver i en sammen-
hængende periode på mindst 1 år.  
 
Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået en bestået karakter, ikke tages 
om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i bekendtgørelsen eller 
studieordningen for uddannelsen. 
 

 
 
7.5.1 Oversigt over prøver 
 

Her henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksa-
mensbekendtgørelsen), Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 
Uddannelses-og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen), samt Erhvervsakademi Da-
nias Eksamensreglement 

https://eadania.dk/media/3958/eksamensreglementdk.pdf
https://eadania.dk/media/3958/eksamensreglementdk.pdf
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Place-
ring Prøverne Formål 

 ECTS Bedøm-
melse Karakter 

Vægtning 
af karak-

ter 

1. Se-
mester 

 
1. interne eksa-
men 

 
Prøven skal dokumentere, at den 
studerende har opnået de lærings-
mål, der er fastsat for 1. semester.  
Består i 3 dele:  
- 3 løbende bedømmelsesaktivi-

teter  
- 1 skriftligt gruppesemesterpro-

jekt med mundtlig gruppeeksa-
men 

 
Karakter for alle 4 dele vil fremgå. 

 
30 

 
Intern 

 
7-trinsskala 

1: Vægt-
ning af 
hver be-
dømmel-
sesaktivi-
tet: 15%  
2: Vægt-
ning af 
projekt: 
55% 

2. se-
mester 

1. eksterne ek-
samen 

Prøven skal dokumentere, at den 
studerende har opnået de lærings-
mål, der er fastsat for 1. semester.  
Består i 3 dele:  
- 3 løbende bedømmelsesaktivi-

teter  
- 1 skriftligt gruppesemesterpro-

jekt med mundtlig gruppeeksa-
men  

 
Karakter for alle 4 dele vil fremgå. 

30 Ekstern 7-trinsskala 

1: Vægt-
ning af 
hver be-
dømmel-
sesaktivi-
tet: 15%  
2: Vægt-
ning af 
projekt: 
55% 

3. se-
mester 

2. interne eksa-
men 

Prøven skal dokumentere at den stu-
derende har opnået de læringsmål 
der er angivet i det lokale fagele-
ment ”Employability”. 
Består af 2 dele: 
- 2 skriftlige afleveringer 

5 Intern 7-trinsskala 

 

3. se-
mester 

3. interne eksa-
men 

Prøven skal dokumentere at den stu-
derende har opnået de læringsmål 
der er angivet i den studerendes 
valgfag. 
Består af 1 del: 
- 1 skriftligt projekt med indivi-

duel mundtlig eksamen 

25 Intern 7-trinsskala 

 

4. se-
mester 

Praktikprøven 

Prøven skal dokumentere, at den 
studerende har opnået læringsmål 
for praktikken 
- 1 praktikplakat med individuel 

mundtlig eksamen 

15 Intern 7-trinsskala 

 

Afsluttende 
eksamens- 
projekt 

Det afsluttende eksamensprojekt 
skal sammen med prøven efter prak-
tikken og uddannelsens øvrige prø-
ver dokumentere, at uddannelsens 
mål for læringsudbytte er opnået.  
- 1 skriftligt projekt med indivi-

duel mundtlig eksamen. 
Prøven kan først finde sted efter, at 
afsluttende prøve i praktikken og ud-
dannelsens øvrige prøver er bestået. 

15 Ekstern 7-trinsskala 
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7.5.2 Beskrivelse af prøverne 
 
1. interne eksamen  

Placering 1. semester 
Læringsmål som 
udprøves og de 
tilknyttede fag-
elementer 

Der prøves i følgende læringsmål fra den nationale del af studieordningen: 
Læringsmål for Netværksteknologi: 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter 
• Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projekte-
ring og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger 

• Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løs-
ningerne 

 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre net-
værksløsninger 

• Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams 
 
Læringsmål for Programmering: 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Programmeringsteknik i forskellige typer af sprog 
 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af pro-
grammer 

 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for programmering 
 
Læringsmål for Indlejrede systemer: 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i ud-
valgte løsninger 

• Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget 
• Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori for-

skelle og anvendelsesmuligheder er 
• Teknisk matematik anvendt inden for fagområdet til forståelse af elektronik 

og/eller kommunikation 
 
Færdigheder 
Den studerende kan: 
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• Vurdere, udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i 
sikre og bæredygtige løsninger 

 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet  
• Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams  

 
Læringsmål for Projektstyring og forretningsforståelse 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Hvad innovation er, og hvordan man benytter innovative metoder i problem-
løsning 

• Projektstyring i forbindelse med udviklingsprojekter inden for IT 
• Kvalitets- og ressourcestyring som del af et udviklingsprojekt og som del af sty-

ringen af vedligeholdelse af IT-drift 
 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Formidle skriftligt og mundtligt til såvel faglige personer som til kunder 
Tilknyttede ECTS 30 ECTS   
Forudsætnings-
krav 

Den studerende skal have været studieaktiv, jf. afs.7.8.  
  
For at gå til den mundtlige del af eksamensprojektet skal indholdet af den skriftlige 
opgave opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Det er et forudsæt-
ningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter aflevering. 
Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow, at man er ansvarlig for projektudarbej-
delsen.  
 
Opfyldes forudsætningskravet ikke, kan den/ de studerende ikke deltage i eksamenen 
og bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinære prøver og omprøver. 

Frist for at op-
fylde forudsæt-
ningskravet 

Senest 14 dage før mundtlig eksamen  

Form Kombineret skriftlig opgave udarbejdet i grupper samt 3 bedømmelsesaktivitet. Såvel 
bedømmelsesaktiviteter som opgave indeholder produkttyper der dokumenterer den 
studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion 
over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Den mundtlige del af prøven 
foregår på et fastlagt tidspunkt på en angivet fysisk adresse og under opsyn.   

Prøvegrundlag 
inkl. formkrav 

Bedømmelsesaktivitet A: Netværksteknologi 
Alle studerende får stillet samme opgave, og løser opgaven under opsyn i lokalet. Den 
studerende skal individuelt løse en netværkssimuleringsopgave, som skal vise forstå-
else for en netværkssammensætning samt konfigurering af et netværk ud fra stillet op-
gave. Den studerende har 3 timer til at løse opgaven. 
 
De studerende har alle hjælpemidler til rådighed. 
 
Bedømmelsesaktivitet B: Programmering 
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Den studerende trækker en opgave, som inkluderer såvel praktiske og teoretiske ele-
menter og har 1 time til forberedelse. Herefter præsenterer den studerende ved en 20 
minutters mundtlig individuel prøve: 
• Præsentere det forberedte (5 minutter) 
• Dialog og diskussion (10 minutter) 
• Votering og tilbagemelding (5 minutter) 

 
Bedømmelsesaktivitet C: Indlejrede systemer 
Individuel løsning af en praktisk stillet opgave med fysisk tilstedeværelse og efterføl-
gende individuel præsentation af produktet. Alle studerende får stillet samme opgave, 
og løser opgaven under opsyn i lokalet. Hver studerende får stillet udstyr til rådighed, 
og skal selv udvælge relevante komponenter til den stillede opgave ud fra et udvalg 
hver prøvedeltager har til rådighed. Herefter skal de studerende programmere syste-
met til at udføre den stillede opgave med tilhørende krav for systemet. 
Når tiden er udløbet, forlader alle prøvedeltagere lokalet, hvorefter de én efter én kom-
mer ind og præsenterer deres opgave. 
De studerende har alle hjælpemidler til rådighed. 
 
Til prøven får de studerende følgende udleveret: 
• 1 stk. microcontroller 
• 10 stk. komponenter 
• En opgavebeskrivelse inkl. kravspecifikation for systemet 

 
Ud af komponenterne vil der være minimum 3 og maksimum 7 komponenter, som ikke 
indgår i systemet. 
 
Af komponenterne som skal anvendes, vil der være 1 komponent som anvender en 
kendt dataprotokol, samt en anden komponent som er analog og vil kræve matematisk 
konvertering for at give brugeren meningsfyldte værdier. Herudover vil opgaven også 
kræve, at de studerende beregner minimumskravet for en strømforsyning til systemet. 
Dette vil de studerende skulle fremføre, inkl. mellemregninger, enten mundtligt under 
præsentationen, eller skriftligt i programmeringen, i form af en kommentar. 
Herefter har de studerende 90 minutter til at fuldføre opgavebeskrivelsen således 
denne opfylder kravspecifikationen. 
 
Gruppesemesterprojekt med mundtlig gruppeprøve 
Formålet med projektet er at teste de studerendes evne til at arbejde metodisk og te-
oretisk med en problemstilling med en af institutionen valgt case-virksomhed, relateret 
til uddannelsens fagområde på 1. semester. Projektet tager derfor sit afsæt i en virk-
somhedsnær og nutidigt relevant problemstilling. Problemstillingen er styrende for 
projektet, hvilket betyder at det ikke kan forventes at kunne afdække alle læringsmål 
samtidigt.  
 
1. interne eksamen består af en skriftlig aflevering, udarbejdet i underviserudpegede 
grupper à 2-4 studerende samt en mundtlig gruppeeksamination.  
 
Projektet skal have et omfang af: 
v. 2 studerende: ml. 31.200-35.200 anslag  
v. 3 studerende: ml. 35.200-39.200 anslag  
v. 4 studerende: ml. 39.200-43.200 anslag  
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Anslag er inklusiv mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, ind-
holdsfortegnelse, kildeliste og bilag 
 
Mundtlig eksamen i gruppesemesterprojekt 
Det tidsmæssigt omfang af den mundtlig prøve er: 
v. 2 studerende: 30 min. 
v. 3-4 studerende: 45 min. 
• De studerende laver en præsentation af de valgte elementer i projektet (ca. 

5-10 min.) 
• Efter præsentationen stiller eksaminatorerne uddybende spørgsmål til præsen-

tationen og den skriftlige rapport, samt generelle spørgsmål i forhold til lærings-
målene for de aktuelle fagelementer (ca. 15-25 min.) 

• Det er gruppens opgave, at alle gruppemedlemmer deltager aktivt i hele prøven 
• Votering og karaktergivning (ca. 5-10 min)  

Bedømmelse Intern bedømmelse efter 7 trinskalaen. 
 
Resultatet fra de tre bedømmelsesaktiviteter indgår som løbende bedømmelse og tæl-
ler hver 15% af den samlede karakter. Projektet tæller 55% af karakteren. Resultatet 
fra de løbende bedømmelsesaktiviteter påføres eksamensbeviset.  
 
Den studerende har tre forsøg til såvel bedømmelsesaktivitet som projektet (som alt 
sammen skal bestås). Der gives en samlet bedømmelse af den skriftlige og mundtlige 
del af semesterprojektet. Den skriftlige del af prøven vurderes som en helhed for hele 
gruppen. Ønskes muligheden for differentieret selvstændig karakter for den skriftlige 
del af semesterprojektet, da skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres. 
Den mundtlige del vurderes ud fra den individuelle præstation til prøven. 
 
Ved ”ikke bestået” vejledes den/de studerende til, hvad der skal rettes på ift. ny afle-
vering og ny mundtlig eksamen. 

Bedømmelses-
kriterier 

Bedømmelsesaktivitet A: Netværksteknologi 
• Den studerende vurderes ud fra graden løsningen af simuleringen, herunder 

graden af færdiggørelse og opsætning af netværket. 
 
Bedømmelsesaktivitet B: Programmering 

• Ved den mundtlige præsentation bedømmes ud fra det trukne spørgsmål og 
løsningen på det stillede spørgsmål samt faglig indsigt i den efterfølgende dia-
log og diskussion 

 
Bedømmelsesaktivitet C: Indlejrede systemer 

• Hvis den udførte opgave viser at de nødvendige komponenter er forsøgt kor-
rekt implementeret i koden er målet opfyldt. 

• Hvis kun de nødvendige moduler er valgt til at løse opgaven, er målet opfyldt. 
• Hvis den ene komponent som anvender en dataprotokol er forsøgt korrekt 

implementeret ved at vælge det rigtige hjælpebibliotek i koden, er målet op-
fyldt. 

• Hvis den ene analoge komponent som indgår i systemet, er forsøgt korrekt 
konverteret til meningsgivende enheder (f.eks. temperatur), samt at udreg-
ningen for strømforsyningen er korrekt opstillet, er målet opfyldt. 

• Vælges alle korrekte hjælpebiblioteker i koden mhp. at understøtte de valgte 
komponenter. 

• Er alle valgte komponenter korrekt implementeret i koden? 
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• Opfylder systemets funktion kravspecifikationen? 
• Er omregningen af den analoge sensor korrekt? 
• Er beregningen af strømforsyningen korrekt? 
 

Det samlede resultat konverteres til karakter efter følgende tabel: 
Procent Karakter 
90-100 12 
80-89 10 
70-79 7 
65-69 4 
60-65 02 
40-59 00 
0-40 -03 

 
Gruppesemesterprojekt med mundtlig gruppeprøve 
Udover læringsmålene i studieordningen vil der blive lagt vægt på følgende i vurderin-
gen af det skriftlige produkt: 

• Er opgaveformuleringen besvaret 
• Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra ind-

gående fag 
• Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i ind-

gående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
• Anvendelse af relevant materiale 
• Den faglige formidling og fremstillingsform 
• Formalia, herunder kildehenvisning 

 
Ved den mundtlige prøve lægges vægt på: 

• Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 
• Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra 

indgående fag 
• Eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale metodi-

ske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herun-
der argumentation for eventuelt valg af ét fag 

 
Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsbedømmelse for både den skriftlige op-
gave og den mundtlige præstation.  

Formulerings- 
og staveevne 

Indgår i helhedsvurderingen 

Sprog Dansk eller engelsk, se endvidere Erhvervsakademi Danias eksamensreglement for dis-
pensationsmuligheder.   

Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt undtagen ekstern kommunikation 
Tilmelding til  
eksamen 

Når du starter på et semester, er du automatisk tilmeldt de prøver og eksamener, der 
er planlagt på det pågældende semester – også de tilhørende sygeeksamener/reeksa-
mener. Det ikke muligt at framelde sig eksamen, med mindre særlige forhold gør sig 
gældende. Se Erhvervsakademi Danias Eksamensreglement.  

 
1. eksterne eksamen  

Placering 2. semester 
Læringsmål som 
udprøves og de 

Der prøves i følgende læringsmål fra den nationale del af studieordningen: 
Læringsmål for Netværksteknologi 
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tilknyttede fag-
elementer 

Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Netværks- og serverteknologier overordnet samt forskellen mellem fysiske og 
virtuelle teknologier 

• Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige systemer 
• Datahåndtering, herunder sikkerhed 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Anvende netværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift 
og overvågning af komplekse netværksløsninger 

• Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor netværk 
• Vurdere netværkssikkerheden i konkrete produkter 

 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne netværks- og servertekno-
logi-relaterede opgaver 

• Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor netværk- og ser-
verteknologier 

 
Læringsmål for Programmering 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Algoritmer og designmønstre overordnet og i tilhør til de valgte programme-
ringssprog 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Dokumentere, formidle og supportere programmeringsrelaterede løsninger i 
forbindelse med interne og kundevendte relationer 

• Vurdere og udvælge simple algoritmer til løsning af konkrete problemstillinger 
 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams 
• Håndtere design, udvikling og test af større løsninger i et tværfagligt samar-

bejde 
 
Læringsmål for Indlejrede systemer 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Internet of Things-teknikker, generelt om opbygningen, og i mere detaljer ud-
valgte løsninger 

• Operativsystemer, deres særkende og anvendelse 
• Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes og 

indgår i løsninger 
 
Færdigheder 
Den studerende kan: 
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• Opbygge og anvende testsystemer 
• Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede 

komponenter og systemer 
 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre indlej-
rede og bæredygtige løsninger  

• Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår 
i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- 
og kvalitetskrav  

 
Læringsmål for Projektstyring og forretningsforståelse 
Viden 
Den studerende har viden om og forståelse for: 

• Hvordan en virksomhed er organiseret, herunder hvilke dele der styrer forret-
ningen, samt hvordan man overordnet kan beskrive økonomien 

• Rådgivnings- og konsulentfunktion når man som IT-specialist skal forstå og løse 
kundebehov 

 
Færdigheder 
Den studerende kan: 

• Anvende innovative problemløsningsmetoder med fokus på kundebehov 
• Vurdere kompleksiteten af en given teknisk opgave 

 
Kompetencer  
Den studerende kan: 

• Håndtere kundeopgaver med henblik på at omsætte kundebehov til sikre løs-
ninger 

• Håndtere planlægning og styre egne tekniske opgaver samt indgå i tværfag-
lige projekter 

• I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompe-
tencer inden for forståelse af forretninger og kunders anvendelse af IT 

Tilknyttede ECTS 30 ECTS   
Forudsætnings-
krav 

Den studerende skal have bestået 1. semester. Den studerende skal desuden have væ-
ret studieaktiv, jf. afs. 7.8.  
  
For at gå til den mundtlige del af eksamensprojektet skal indholdet af den skriftlige 
opgave opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Det er et forudsæt-
ningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter aflevering. 
Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow, at man er ansvarlig for projektudarbej-
delsen.  
 
Opfyldes forudsætningskravet ikke, kan den/ de studerende ikke deltage i eksamenen 
og bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinære prøver og omprøver. 

Frist for at op-
fylde forudsæt-
ningskravet 

Senest 14 dage før mundtlig eksamen  

Form Kombineret skriftlig opgave udarbejdet i grupper samt 3 bedømmelsesaktivitet. Såvel 
bedømmelsesaktiviteter som opgave indeholder produkttyper der dokumenterer den 
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studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion 
over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Den mundtlige del af prøven 
foregår på et fastlagt tidspunkt på en angivet fysisk adresse og under opsyn.   

Prøvegrundlag 
inkl. formkrav 

Bedømmelsesaktivitet D: Netværksteknologi 
Alle studerende får stillet samme opgave, og løser opgaven under opsyn i lokalet. Den 
studerende skal opsætte et servermiljø med tilhørende services. Aktiviteten deles op i 
en netværksdel og en serverdel, der fordeles over 2 dage, hvor den studerende begge 
dage har 3 timer til at løse opgaven. 
 
De studerende har alle hjælpemidler til rådighed. 
 
Bedømmelsesaktivitet E: Programmering 
Den studerende trækker en opgave, som inkluderer såvel praktiske og teoretiske ele-
menter og har 1 time til forberedelse. Herefter præsenterer den studerende ved en 20 
minutters mundtlig individuel prøve: 
• Præsentere det forberedte (5 minutter) 
• Dialog og diskussion (10 minutter) 
• Votering og tilbagemelding (5 minutter) 

 
Bedømmelsesaktivitet F: Indlejrede systemer 
Prøven foretages i selvvalgte grupper af 2-3 personer. Grupperne vælges seneste 3 
dage før prøven. Prøven består af en valgfri opgave som gruppen vælger ud fra en kort 
opgavebeskrivelse. Flere grupper kan derfor have den samme opgave. Opgaven er af 
projektorienteret karakter med en kombination af en praktisk opgave i form af udvik-
lingen af et simpelt IoT system ud fra en opgavebeskrivelse indeholdende en kravspe-
cifikation samt en tilhørende teknisk dokumentation som skal udføres, bl.a. indeholdes 
test- og verifikations resultater.  
 
Grupperne dannes og der vælges projekt senest 7 dage før afprøvning. Senest dagen 
før afprøvning udleveres det sidste nødvendige udstyr til at løse opgaven, og grupperne 
kan begynde på projektet. På afprøvningsdagen skal grupperne skrive dokumentation 
og derefter lave demonstration af produktet. 
Grupperne har 4 timer til at færdiggøre projektet og skrive dokumentation på afprøv-
ningsdagen. Herefter skal hver gruppe udføre en demonstration af produktet på 15-20 
min. 
 
Opgaven udføres over 1 dag med tilstedeværelse og afsluttes med en aflevering af do-
kumentation og artefakter (kode, bilag mv.) i Wiseflow samt en kort demonstration af 
den løste opgave sidst på dagen. 
 
Den praktiske del omhandler at trådløst-sammenkoble et simpelt indlejret system be-
stående af en microcontroller og nogle sensorer med en central platform i form af en 
single-board-computer (Raspberry Pi) som brugere kan tilgå. Herved simuleres opsæt-
ningen af et IoT system med tilhørende platform.  
Til den praktiske opgave skal laves en teknisk dokumentation som skal indeholde krav-
specifikationen fra opgaven, hvortil der skal udarbejdes en test specifikation samt do-
kumenteres verifikationsresultater som følge tests. Derudover skal dokumentationen 
indeholde begrundede valg af komponenter som gruppen selv har valgt til at løse op-
gaven, så det kan dokumenteres, at disse overholder kravene i specifikationen, samt et 
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systemdesign og arkitekturen for systemet, så disse kan sammenholdes med det prak-
tiske produkt som gruppen leverer. Begge elementer af prøven har en normeret tid på 
50%. 
 
Den tekniske dokumentation skal have et omfang på 12.000-16.800 anslag og afleveres 
i pdf format. Ved aflevering af den skriftlige del, skal alt kode som de studerende selv 
har udarbejdet vedhæftes, herunder også kode til verificeringstest, samt datablade for 
valgte komponenter til systemet – dette afleveres samlet i en zip-fil som bilag. 
 
Demonstrationen af produktet foregår ved, at gruppen demonstrerer, at systemets 
funktionaliteter virker som beskrevet i opgavebeskrivelsen.  
 
Gruppesemesterprojekt med mundtlig gruppeprøve 
Formålet med projektet er at teste de studerendes evne til at arbejde metodisk og te-
oretisk med en problemstilling med en selvvalgt virksomhed, relateret til uddannelsens 
fagområde på 2. semester. Projektet tager derfor sit afsæt i en virksomhedsnær og nu-
tidigt relevant problemstilling. Problemstillingen er styrende for projektet, hvilket be-
tyder at der ikke kan forventes at kunne afdække alle læringsmål samtidigt.  
 
1. eksterne eksamen består af en skriftlig aflevering, udarbejdet i selvvalgte grupper à 
2-4 studerende samt en mundtlig gruppeeksamination.  
 
Projektet skal have et omfang af: 
v. 2 studerende: ml. 31.200-35.200 anslag  
v. 3 studerende: ml. 35.200-39.200 anslag  
v. 4 studerende: ml. 39.200-43.200 anslag  
 
Anslag er inklusive mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusive forside, 
indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag 
 
Mundtlig gruppeeksamen i gruppesemesterprojekt 
Det tidsmæssigt omfang af den mundtlig prøve er: 
v. 2 studerende: 30 min. 
v. 3-4 studerende: 45 min. 
• De studerende laver en præsentation af de valgte elementer i projektet (ca. 

5-10 min.) 
• Efter præsentationen stiller eksaminatorerne uddybende spørgsmål til præsen-

tationen og den skriftlige rapport, samt generelle spørgsmål i forhold til lærings-
målene for de aktuelle fagelementer (ca. 15-25 min.) 

• Det er gruppens opgave, at alle gruppemedlemmer deltager aktivt i hele prøven 
• Votering og karaktergivning (ca. 5-10 min)  

Bedømmelse Intern bedømmelse efter 7 trinskalaen. 
 
Resultatet fra de tre bedømmelsesaktiviteter indgår som løbende bedømmelse og tæl-
ler hver 15% af den samlede karakter. Projektet tæller 55% af karakteren. Resultatet 
fra de løbende bedømmelsesaktiviteter påføres eksamensbeviset.  
 
Den studerende har tre forsøg til såvel bedømmelsesaktivitet som projektet (som alt 
sammen skal bestås). Der gives en samlet bedømmelse af den skriftlige og mundtlige 
del af semesterprojektet. Den skriftlige del af prøven vurderes som en helhed for hele 
gruppen. Ønskes muligheden for differentieret selvstændig karakter for den skriftlige 
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del af semesterprojektet, da skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres. 
Den mundtlige del vurderes ud fra den individuelle præstation til prøven. 
 
Ved ”ikke bestået” vejledes den/de studerende til, hvad der skal rettes på ift. ny afle-
vering og ny mundtlig eksamen. 

Bedømmelses-
kriterier 

Bedømmelsesaktivitet D: Netværksteknologi 
•  Den studerende vurderes ud fra graden løsningen af opsætning af servermiljø 

med tilhørende services, herunder graden af færdiggørelse. 
 
Bedømmelsesaktivitet E: Programmering 

• Ved den mundtlige præsentation bedømmes ud fra det trukne spørgsmål og 
løsningen på det stillede spørgsmål samt faglig indsigt i den efterfølgende dia-
log og diskussion 

 
Bedømmelsesaktivitet F: Indlejrede systemer 
Prøven vægtes 70% færdigheds-, og 30% vidensmål. 

• Jf. Internet of Things-teknikker, generelt om opbygningen, og i mere detaljer 
udvalgte løsninger:  

o Såfremt gruppen vælger at anvende en løsning der fordrer adgang til 
data fra systemet via en platform som kan forbindes til et netværk, er 
målet opfyldt. 

• Jf. Operativsystemer, deres særkende og anvendelse 
o Såfremt gruppen lykkes, eller på korrekt vis forsøger, at implementere 

funktionaliteter, på både microcontroller, samt single-board-compu-
ter, er målet opfyldt 

• Jf. Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes 
og indgår i løsninger 

o Såfremt gruppen i deres design og arkitektur viser korrekt hvilke sig-
naltyper der anvendes mellem forskellige komponenter, er målet op-
fyldt. 

 
Færdighedsmålene for opgaven opdeles på følgende måde, hvor alle delmål vægtes 
lige. 

• Opbygge og anvende testsystemer 
o Der opstilles en testspecifikation for hvert krav 
o Der er udført verificeringstest for alle krav som gruppen har nået at 

implementere 
o De udførte verificeringstest giver retvisende data for den målte para-

meter (den udførte test, måler på det som ønskes målt iht. Kravet 
som testes) 

o Der foreligger dokumentation i tilhørende bilag for gennemførte 
tests. 

• Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede 
komponenter og systemer 

o Den tekniske dokumentation indeholder en kravsspecifikation med 
tilhørende testspecifikation 

o Den tekniske dokumentation indeholder en retvisende design 
skitse/diagram over systemet 

o Den tekniske dokumentation indeholder retvisende system arkitektur 
diagrammer 
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o Den tekniske dokumentation indeholder de endelige verifikationstest 
resultater 

o Alle opnåede kravs løsninger er dokumenteret i den tekniske doku-
mentation eller i tilhørende bilag 

o Det endelige produkt kan demonstrere minimum 5 af kravene sat i 
kravspecifikationen 

 
Det samlede resultat konverteres til karakter efter følgende tabel: 

Procent Karakter 
93-100 12 
86-92 10 
75-85 7 
65-74 4 
58-65 02 
40-57 00 
0-40 -03 

 
Gruppesemesterprojekt med mundtlig gruppeprøve 
Udover læringsmålene i studieordningen vil der blive lagt vægt på følgende i vurderin-
gen af det skriftlige produkt: 

• Er opgaveformuleringen besvaret 
• Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra ind-

gående fag 
• Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i ind-

gående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
• Anvendelse af relevant materiale 
• Den faglige formidling og fremstillingsform 
• Formalia, herunder kildehenvisning 

 
Ved den mundtlige prøve lægges vægt på: 

• Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 
• Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra 

indgående fag 
• Eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale metodi-

ske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herun-
der argumentation for eventuelt valg af ét fag 

 
Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsbedømmelse for både den skriftlige op-
gave og den mundtlige præstation.  

Formulerings- 
og staveevne 

Indgår i helhedsvurderingen 

Sprog Dansk eller engelsk, se endvidere Erhvervsakademi Danias eksamensreglement for dis-
pensationsmuligheder.   

Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt undtagen ekstern kommunikation 
Tilmelding til  
eksamen 

Når du starter på et semester, er du automatisk tilmeldt de prøver og eksamener, der 
er planlagt på det pågældende semester – også de tilhørende sygeeksamener/reeksa-
mener. Det ikke muligt at framelde sig eksamen, med mindre særlige forhold gør sig 
gældende. Se Erhvervsakademi Danias Eksamensreglement.  

 
2. interne eksamen 
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Placering Ultimo 3. semester 
Læringsmål som 
udprøves og de 
tilknyttede fag-
elementer 

Der prøves i lokale læringsmål fra det lokale fagelement ”Employability” 
 

Tilknyttede ECTS 5 ECTS 
 

Forudsætnings-
krav 

Alle eksaminer på 1. studieår skal være bestået. Den studerende skal desuden have 
været studieaktiv, jf. afs. 7.8.  
 
Opfyldes forudsætningskravet ikke, kan den studerende ikke deltage i eksamenen og 
bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinære prøver og omprøver. 

Frist for at op-
fylde forudsæt-
ningskravet 

Senest 14 dage før afslutning af semester 

Form Eksamen består af en individuel skriftlig aflevering, der afleveres i Wiseflow. Eksamen 
indeholder produkttyper, der dokumenterer, at den studerende har opnået læringsmål 
for faget. 

Prøvegrundlag 
inkl. formkrav 

Eksamen består af to delelementer:  
• Aflevering af individuelt CV  
• En refleksionsopgave stillet af Dania om employability ift. udvikling af faglige 

kompetencer, personlige kompetencer samt karrierekompetence.  
 
Det skriftlige format på CV er individuelt og op til den enkelte studerende selv. Reflek-
sionsopgaven skal have et omfang af max. 2.400 anslag. 

Bedømmelse Intern bedømmelse efter 7 trinskalaen  
 
Den studerende har tre forsøg. Der gives én samlet bedømmelse af det skriftlige pro-
dukt. Ved ”ikke bestået” vejledes den studerende til, hvad der skal rettes på ift. ny af-
levering og ny mundtlig eksamen. 

Bedømmelses-
kriterier 

Udover læringsmålene i studieordningen vil der blive lagt vægt på følgende i vurderin-
gen af det skriftlige produkt: 

• Er opgaveformuleringen besvaret 
• Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af tværfaglig viden og meto-

der fra indgående fag 
• Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i ind-

gående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
• Evnen til at formulere sig professionelt med relevante fagbegreber 
• Formalia, herunder kildehenvisning 

 
Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsbedømmelse.  

Formulerings- 
og staveevne 

Indgår i helhedsvurderingen 

Sprog Dansk eller engelsk, se endvidere Erhvervsakademi Danias eksamensreglement for dis-
pensationsmuligheder.   

Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt 
Tilmelding til  
eksamen 

Når du starter på et semester, er du automatisk tilmeldt de prøver og eksamener, der 
er planlagt på det pågældende semester – også de tilhørende sygeeksamener/reeksa-
mener. Det ikke muligt at framelde sig eksamen, med mindre særlige forhold gør sig 
gældende. Se Erhvervsakademi Danias Eksamensreglement.  
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3. interne eksamen 

Placering Ultimo 3. semester 
Læringsmål som 
udprøves og de 
tilknyttede fag-
elementer 

Der prøves i lokale læringsmål fra valgfag  
 

Tilknyttede ECTS Denne prøve er afhængig af valg af lokalt fagelement: 
 

Forudsætnings-
krav 

Alle eksaminer på 1. studieår skal være bestået. Den studerende skal desuden have 
været studieaktiv, jf. afs. 7.8.  
 
For at gå til den mundtlige del af eksamensprojektet skal indholdet af den skriftlige 
opgave opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Det er et forudsæt-
ningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter aflevering. 
Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow, at man er ansvarlig for projektudarbej-
delsen.  
 
Opfyldes forudsætningskravet ikke, kan den/ de studerende ikke deltage i eksamenen 
og bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinære prøver og omprøver. 

Frist for at op-
fylde forudsæt-
ningskravet 

Senest 14 dage før mundtlig eksamen 

Form Mundtlig prøve med afsæt i et skriftligt projekt. Projektet indeholder produkttyper der 
dokumenterer den studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med 
samt refleksion over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Projektet inde-
holder refleksioner over den studerendes egen læring og udvikling i opnåelse af kom-
petencemålet. Den mundtlige del af prøven foregår på et fastlagt tidspunkt på en angi-
vet fysisk adresse og under opsyn.   
 
Projektet kan udarbejdes individuelt eller i gruppe af 2-3 studerende. 

Prøvegrundlag 
inkl. formkrav 

Formålet med projektet er at teste den/ de studerendes evne til at arbejde metodisk 
og teoretisk med en problemstilling med en selvvalgt virksomhed, relateret til uddan-
nelsens fagområde på 3. semester. Projektet tager derfor sit afsæt i en virksomhedsnær 
og nutidigt relevant problemstilling. Problemstillingen er styrende for projektet, hvilket 
betyder at der ikke kan forventes at kunne afdække alle læringsmål samtidigt.  
 
2. interne eksamen består af en skriftlig aflevering, udarbejdet enten individuelt eller i 
selvvalgte grupper à 2-3 studerende samt en mundtlig individuel eksamination.  
 
Eksamensprojektet må have et omfang af: 
v. 1 studerende: ml. 36.000-39.000 anslag  
v. 2 studerende: ml. 39.000-41.000 anslag  
v. 3 studerende: ml. 41.000-43.000 anslag  
 
Anslag er inklusive mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusive forside, 
indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag 
 
Individuel mundtlig eksamen i semesterprojekt 
Det tidsmæssige omfang af den mundtlig prøve er 30 min. 
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• De studerende laver en præsentation af de valgte elementer i projektet (ca. 
5-10 min.) 

• Efter præsentationen stiller eksaminatorerne uddybende spørgsmål til præsen-
tationen og den skriftlige rapport, samt generelle spørgsmål i forhold til lærings-
målene for de aktuelle fagelementer (ca. 10-15 min.) 

• Votering og karaktergivning (ca. 5 min)  
Bedømmelse Intern bedømmelse efter 7 trinskalaen  

 
Den studerende har tre forsøg til det samlede projekt. Der gives en samlet bedømmelse 
af den skriftlige og mundtlige del af semesterprojektet. Den skriftlige del af prøven vur-
deres som en helhed for hele gruppen. Ønskes muligheden for differentieret selvstæn-
dig karakter for den skriftlige del af semesterprojektet, da skal den enkelte studerendes 
bidrag kunne konstateres. Den mundtlige del vurderes ud fra den individuelle præsta-
tion til prøven. 
 
Ved ”ikke bestået” vejledes den/de studerende til, hvad der skal rettes på ift. ny afle-
vering og ny mundtlig eksamen. 

Bedømmelses-
kriterier 

Udover læringsmålene i studieordningen vil der blive lagt vægt på følgende i vurderin-
gen af det skriftlige produkt: 

• Er opgaveformuleringen besvaret 
• Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af tværfaglig viden og meto-

der fra indgående fag 
• Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i ind-

gående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
• Evnen til at formulere sig professionelt med relevante fagbegreber 
• Formalia, herunder kildehenvisning 

 
Ved den mundtlige prøve lægges vægt på: 

• Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 
faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra 
indgående fag 

• Eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale metodi-
ske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herun-
der argumentation for eventuelt valg af ét fag 

• Refleksion over kvaliteten af den gennemførte 
 
Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsbedømmelse for både den skriftlige op-
gave og den mundtlige præstation.  

Formulerings- 
og staveevne 

Indgår i helhedsvurderingen 

Sprog Dansk eller engelsk, se endvidere Erhvervsakademi Danias eksamensreglement for dis-
pensationsmuligheder.   

Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt 
Tilmelding til  
eksamen 

Når du starter på et semester, er du automatisk tilmeldt de prøver og eksamener, der 
er planlagt på det pågældende semester – også de tilhørende sygeeksamener/reeksa-
mener. Det ikke muligt at framelde sig eksamen, med mindre særlige forhold gør sig 
gældende. Se Erhvervsakademi Danias Eksamensreglement.  

 
Praktikprøven 

Placering Ultimo 4. semester  
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Læringsmål som 
udprøves  

Der prøves i læringsmålene for praktikken, der findes i den nationale del af studieord-
ningen. 

Tilknyttede ECTS 15 ECTS svarende til omfanget af de læringsmål, som der udprøves i 
Forudsætnings-
krav 

Alle eksaminer på 1., 2. og 3. semester skal være bestået.  
 
Desuden skal den studerende skal have gennemført de obligatoriske elementer i forlø-
bet, som til denne eksamen defineres som: 

• Deltagelse i midtvejsevaluering med vejleder samt evt. praktikvirksomhed 
• Udfyldelse af slutevaluering samt opfordring til virksomhed om at udfylde slut-

evaluering, hvis denne ikke udfylder 
Desuden er det en forudsætning, at den studerende skal have gennemført mini-
mumspraktikperioden på 412,5 timer for at deltage i den mundtlige eksamen. 
 
For at gå til den mundtlige del af praktikprøven skal indholdet af den skriftlige opgave 
opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Det er et forudsætningskrav 
for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter aflevering. Dette sker 
rent praktisk ved upload i WISEflow, at man er ansvarlig for projektudarbejdelsen.  
 
Opfyldes forudsætningskravet ikke, kan den/ de studerende ikke deltage i eksamenen 
og bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinære prøver og omprøver. 

Frist for at op-
fylde forudsæt-
ningskravet 

Senest 2 dage før mundtlig eksamen 

Form Mundtlig, individuel prøve med afsæt i en digital planche. Planchen dokumenterer den 
studerendes opnåelse af kompetencemålet for uddannelsen, herunder arbejdet med 
samt refleksion over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål samt egen læ-
ring og udvikling i opnåelse af kompetencemålet. Den mundtlige del af prøven foregår 
på et fastlagt tidspunkt på en angivet fysisk adresse og under opsyn.   

Prøvegrundlag 
inkl. formkrav 

Prøven arrangeres som en kombination af en planche (A3 eller større) og en mundtlig 
præsentation. Planchen fungerer som oplæg til en præsentation af et specifikt teknisk 
emne den studerende har arbejdet med under sin praktik og som kan knyttes til et eller 
flere læringsmål. Den studerendes målgruppe for præsentationen er andre studerende 
indenfor samme fagområde. 
 
På planchen skal der skal være beskrivelse af teknologien samt konteksten den stude-
rende har arbejdet med teknologien under praktikken. Der skal være information om: 

• Firma 
• Projekt/produkt 

 
Mundtlig individuel eksamen i praktikrapport 
Den mundtlige eksamen har en varighed på 15-20 minutter: 

• Præsentation af det tekniske emne samt egne refleksioner over opfyldelse af 
læringsmål for praktikken (5-10 minutter) 

• Diskussion af praktikken (5-10 minutter)  
 
Der offentliggøres ikke karakter efter den mundtlige præsentation. Den studerende 
modtager karakteren efterfølgende gennem Wiseflow, senest 2 dage efter den mundt-
lige præsentation.  

Bedømmelse Intern bedømmelse efter 7 trinskalaen. 
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Den studerende har tre forsøg til eksamen.  
 
Ved ”ikke bestået” vejledes den studerende til, hvad der skal rettes på ift. ny aflevering 
og ny mundtlig eksamen.  

Bedømmelses-
kriterier 

Udover læringsmålene i studieordningen vil der blive lagt vægt på følgende i vurderin-
gen af det skriftlige produkt: 

• Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i ind-
gående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 

• Relevante teorier og modeller skal anvendes 
• Evnen til at formulere sig professionelt med relevante fagbegreber 
• Formalia, herunder kildehenvisning 

 
Ved den mundtlige prøve lægges vægt på: 

• Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 
faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra 
indgående fag 

• Refleksion over egen erfaring 
 
Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsbedømmelse for både den skriftlige op-
gave og den mundtlige præstation.  

Formulerings- 
og staveevne 

Indgår i helhedsvurderingen 

Sprog Dansk eller engelsk, se endvidere Erhvervsakademi Danias eksamensreglement for dis-
pensationsmuligheder.   

Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt 
Tilmelding til  
eksamen 

Når du starter på et semester, er du automatisk tilmeldt de prøver og eksamener, der 
er planlagt på det pågældende semester – også de tilhørende sygeeksamener/reeksa-
mener. Det ikke muligt at framelde sig eksamen, med mindre særlige forhold gør sig 
gældende. Se Erhvervsakademi Danias Eksamensreglement.  

 
Prøven i det afsluttende eksamensprojekt 

Placering Ultimo 4. semester 
Tilknyttede ECTS Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-point. 
Læringsmål som 
udprøves 

Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige 
prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Lærings-
mål findes i den nationale del af studieordningen. 

Forudsætnings-
krav 

Eksamensprojektet afslutter uddannelsen, hvorfor alle forudgående prøver skal være 
bestået. 

Frist for at op-
fylde forudsæt-
ningskravet 

Senest 5 dage før mundtlig eksamen 

Form Mundtlig, individuel prøve med afsæt i et projekt. Projektet dokumenterer den stude-
rendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion over ud-
valgte og væsentlige videns- og færdighedsmål samt egen læring og udvikling i opnåelse 
af kompetencemålet. Den mundtlige del af prøven foregår på et fastlagt tidspunkt på 
en angivet fysisk adresse og under opsyn.   
 
Projektet kan udarbejdes individuelt eller i selvvalgte grupper af 2-3 studerende. 

Prøvegrundlag 
inkl. formkrav 

Formålet med det afsluttende eksamensprojekt er, at den studerende skal dokumen-
tere evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær 
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problemstilling i relation til en konkret opgave. Det afsluttende eksamensprojekt afslut-
ter uddannelsen ved udgangen af 4. semester. Ved eksamen indgår såvel en skriftlig 
som mundtlig del. 
 
Det skriftlige projekt er tværfagligt projekt og skal tage udgangspunkt i en problemstil-
ling i en selvvalgt virksomhed. Problemstillingen skal tage 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 skal godkende problemstillingen.  
 
Eksamensprojektet må have et omfang af: 
v. 1 studerende: ml. 65.000-75.000 anslag  
v. 2 studerende: ml. 75.000-115.000 anslag  
v. 3 studerende: ml. 115.000-150.000 anslag  
 
Anslag er inklusive mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusive forside, 
executive summary, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. 
 
Mundtlig individuel eksamen i det afsluttende projekt 
Med udgangspunkt i det skriftlige projekt eksamineres den studerende ved en indivi-
duel mundtlig eksamen af 45 minutters varighed, inkl. votering. 

• Den mundtlige del af prøven indledes med en præsentation af det udarbejdede 
produkt samt en præsentation som tager udgangspunkt i projektet (max 15 mi-
nutter)  

• Efter præsentationen stiller eksaminatorerne uddybende spørgsmål til præsen-
tationen og den skriftlige rapport, samt generelle spørgsmål i forhold til læ-
ringsmålene for de aktuelle fagelementer (ca. 15-20 min.) 

• Votering og karaktergivning (ca. 5-10 min)  
Bedømmelse Ekstern bedømmelse efter 7 trinskalaen. 

 
Den studerende har tre forsøg til det afsluttende projekt. Der gives en samlet bedøm-
melse af den skriftlige og mundtlige del af det afsluttende projekt. Hvis det afsluttende 
projekt er udarbejdet i grupper, da vil den skriftlige del af det afsluttende projekt vur-
deres som en helhed for hele gruppen. Ønskes muligheden for differentieret selvstæn-
dig karakter for den skriftlige del af det afsluttende projekt, da skal den enkelte stude-
rendes bidrag kunne konstateres. Den mundtlige del vurderes ud fra den individuelle 
præstation til prøven.  
 
Ved ”ikke bestået” skal der udarbejdes et nyt afsluttende projekt med en ny problem-
formulering. Den/ de studerende kan søge vejledning. 

Bedømmelses-
kriterier 

Udover læringsmålene i studieordningen vil der blive lagt vægt på følgende i vurderin-
gen af det skriftlige produkt: 

• Er opgaveformuleringen er besvaret 
• Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra ind-

gående fag 
• Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i ind-

gående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
• Anvendelse af relevant materiale 
• Den faglige formidling og fremstillingsform 
• Formalia, herunder kildehenvisning 

 



   
 

35 
 

Ved den mundtlige prøve lægges vægt på: 
• Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 

faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra 
indgående fag  

• Eksaminandens evne til at foretage tværfaglige valg i forbindelse med projek-
ter  

• Refleksion over kvaliteten af den anbefalede løsning  
 
Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsbedømmelse for både den skriftlige op-
gave og den mundtlige præstation.   

Formulerings- 
og staveevne 

Indgår i helhedsvurderingen 

Sprog Dansk eller engelsk, se endvidere Erhvervsakademi Danias eksamensreglement for dis-
pensationsmuligheder.   

Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt 
Tilmelding til  
eksamen 

Når du starter på et semester, er du automatisk tilmeldt de prøver og eksamener, der 
er planlagt på det pågældende semester – også de tilhørende sygeeksamener/reeksa-
mener. Det ikke muligt at framelde sig eksamen, med mindre særlige forhold gør sig 
gældende. Se Erhvervsakademi Danias Eksamensreglement.  

 
7.5.3 Sygeprøve, dispensation, snyd, klager og særlige prøvevilkår 
Erhvervsakademi Dania har fastsat en række regler og procedurer omkring særlige forhold ved afvikling af 
prøver. Reglerne og procedurerne fremgår af Danias Eksamensreglement, som den studerende forventes at 
have læst ved studiestart.  
 
Eksamensreglementet indeholder bl.a. regler og procedurer på følgende områder: 

• Hvornår en studerende kan gå op til en sygeprøve 
• Hvornår den studerende skal bestå prøven 
• Hvordan den studerende skal forholde sig ved fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 
• Prøver der afvikles i udlandet 
• Klager  
• Eksamenssnyd, plagiat og forstyrrende adfærd ved prøver mm. 

 
 Kriterier for vurdering af studieaktivitet 

 
På Erhvervsakademi Dania følger vi løbende vores studerendes studieaktivitet. Studieaktivitet er en forud-
sætning for at være berettiget til SU og fortsat at være indskrevet på uddannelsen. 
 
Indskrivning på uddannelsen bringes til ophør for studerende der: 

• Ikke har bestået nogen prøver i en sammenhængende periode på mindst 1 år. 
• Ikke har bestået en eventuel studiestartsprøve indenfor 3 måneder efter studiestart. 
• Ikke har bestået prøver af et omfang på 45 ECTS-point pr. studieår. 

 
Institutionen kan dispensere fra kravet om 45 ECTS-point pr. studieår, hvis den studerende er eliteidræts-
udøver, eller det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse. 
 
7.6.1 Studiestartsprøven  
Studerende på uddannelsens 1. semester skal deltage i og bestå en studiestartsprøve for at kunne fortsætte 
på uddannelsen. Studiestartsprøven har til formål at klarlægge, om den studerende reelt er begyndt på ud-
dannelsen. 

https://eadania.dk/media/3958/eksamensreglementdk.pdf
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Studiestartsprøven afholdes senest 2 måneder efter studiestart og resultatet vil blive meddelt den stude-
rende som bestået/ikke bestået henholdsvis ”godkendt” eller Ikke godkendt” senest to uger efter prøvens 
afholdelse.  
 
Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, som afholdes senest 3 
måneder efter studiestart. Den studerende gives to forsøg på at bestå studiestartsprøven. Prøven er ikke 
omfattet af reglerne i eksamensbekendtgørelsen om klager over prøver. 
 
Ved manglende beståelse af studiestartsprøven udmeldes den studerende fra studiet. 
 

Placering 1. Semester 
Læringsmål som 
udprøves og de 
tilknyttede fag-
elementer 

Studiestartprøven har til formål at klarlægge, om den studerende reelt er begyndt på 
uddannelsen. Prøven fremgår ikke af eksamensbeviset. 

Tilknyttede ECTS Der er ikke bundet ECTS op på studiestartsprøven 
Forudsætnings-
krav 

Tilmeldt studiet og adgang til Moodlerooms 
 

Frist for at op-
fylde forudsæt-
ningskravet 

Ved afholdelse af studiestartsprøven 

Form Studiestartsprøven er en skriftlig individuel prøve, hvor der afprøves på vidensniveau, 
som vil foregå på et fastlagt tidspunkt på en angivet fysisk adresse og under opsyn.   

Prøvegrundlag 
inkl. formkrav 

Prøven består af en test på vidensniveau på 1½ time inden for rammerne af de gen-
nemgåede fag siden studiestart og en vurdering af studieaktivitet, herunder såvel til-
stedeværelse og løsning af de stillede opgaver. Studieaktivitet vurderes ved tilstede-
værelse på min. 75% af den skemalagte tid samt aktiv deltagelse i undervisningen.  
 
Ved manglende godkendelse af studiestartsprøve i 1. forsøg indkaldes den studerende 
til en samtale med institutionen med henblik på vurdering af studiemotivation forud 
for 2.forsøg. 

Bedømmelse Intern bedømmelse som godkendt/ ikke godkendt 
Bedømmelseskri-
terier 

Kriterierne for bestået er at den studerende kan opnå mindst 50% korrekt besvarelse 
i videnprøven. 
 
Den studerende har to forsøg til at få studiestartsprøven godkendt. 

Formulerings- og 
staveevne 

Der er ingen specielle krav til de studerendes formulerings- eller staveevne i denne 
prøve. 

Sprog Dansk, se endvidere Erhvervsakademi Danias eksamensreglement for dispensations-
muligheder.   

Hjælpemidler Der er ingen tilladte hjælpemidler til videnprøven. 
Frist for afmel-
ding 

Obligatorisk  

 
 Studieaktivitetsmodellen 

 
Når man starter som studerende hos Erhvervsakademi Dania, vil man møde aktiviteter og en studieplanlæg-
ning, som måske adskiller sig fra det, man tidligere har mødt. Det forventes, at der ydes en indsats svarende 
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til et fuldtidsjob. Uddannelsen er praksisnær, hvilket betyder, at der foruden praktikforløbet vil være løbende 
møder med erhvervet/professionen under uddannelsen.  
 
Der indgår mange forskellige former for aktiviteter i et studie. Nogle af dem tager den studerende selv initi-
ativ til – andre bliver planlagt for af uddannelsen. Nogle af dem udfører den studerende selv, alene eller 
sammen med medstuderende - andre udfører den studerende sammen med uddannelsens undervisere - og 
atter andre udføres sammen med virksomheder. Enten i forbindelse med praktikken, eller i forbindelse med 
virksomhedsbesøg, projekter el.lign. 
 
Undervisningen på Erhvervsakademi Dania planlægges med udgangspunkt i nedenstående studieaktivitets-
model, hvor aktiviteterne opdeles i 4 kategorier:  

 

 
7.7.1 Undervisnings- og arbejdsformer 
Uddannelsens viden hviler på følgende grundlag: 

• Ny viden om centrale tendenser inden for den branche, uddannelsen retter sig mod 
• Ny viden gennem forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for den branche, uddannelsen retter 

sig mod 
• Ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for kerneområderne i uddannelsens formål og er-

hvervssigte 
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Uddannelsernes videngrundlag er erhvervs-og professionsbaseret samt udviklingsbaseret. Erhvervs-og pro-
fessionsbasering indebærer, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser indenfor det er-
hverv eller den profession, som uddannelsen retter sig mod.  
 
Udviklingsbasering indebærer, at uddannelsen er baseret på ny viden fra forsøgs-og udviklingsarbejde, som 
er relevant for det erhverv eller den profession, som uddannelsen retter sig mod. Udviklingsbasering inde-
bærer desuden, at uddannelsen er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for de kerneom-
råder, der er konstituerende for uddannelsens formål og erhvervssigte.  
 
Undervisningsformerne varierer i løbet af uddannelsen, men kan bl.a. være forelæsninger, holdundervisning, 
dialogundervisning, øvelsesrækker, online/ hybride forløb, præsentationer, cases, seminarer, gæsteundervi-
sere fra ind-og udland, projekter samt virksomhedsophold. Derudover fremgår den pædagogiske undervis-
ningsform af de enkelte forløb. 

 Forudsætningskrav, mødepligt og obligatoriske opgaver 
Målene og udbyttet af undervisningen kan kun nås ved, at du som studerende er til stede og deltager i akti-
viteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede obligatoriske opgaver. Der 
gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal 
deltage i minimum 80 % af undervisningen for at kunne blive indstillet til eksamen.  
 
Der kan gives dispensation, hvis fraværet skyldes usædvanlige forhold.  
 
7.8.1 Registrering og opgørelse af fravær 
Fraværet registreres af underviseren i begyndelsen af en lektion og vil løbende blive opgjort gennem seme-
steret. Fremmøde vil blive opgjort i slutningen af semestret, forud for den ordinære prøve. Det sker på et 
tidspunkt således, at der gives mulighed for et afhjælpningsforsøg inden semestret afsluttes, i tilfælde af, den 
studerende ikke har opfyldt sin mødepligt på min 80%. 
 
7.8.2 Afhjælpning ved manglende opfyldelse af mødepligten 
Hvis ikke den studerende opfylder mødepligten på 80%, skal der afleveres en afhjælpningsopgave, for at 
kunne blive indstillet til eksamen. Hvis den studerende ikke afleverer, eller ikke får godkendt afhjælpnings-
opgaven, har den studerende brugt et eksamensforsøg.  
 
Opgaven vurderes af en underviser på uddannelsen. Opgaven vurderes godkendt/ ikke godkendt, og der gi-
ves ikke feedback ud over vurderingen. Hvis opgaven vurderes godkendt, indstilles den studerende til prøven. 
Hvis opgaven vurderes ikke godkendt, kan den studerende ikke indstilles til prøven, og bruger dermed et af 
sine tre prøveforsøg.   
 
7.8.3 Konsekvenser og afhjælpning ved manglende opfyldelse af forudsætningskrav 
Manglende opfyldelse af én eller flere forudsætninger, herunder mødepligt eller ikke korrekt aflevering af 
obligatoriske opgaver, betyder, at den studerende ikke kan deltage i den pågældende prøve, og at den stu-
derende har brugt et prøveforsøg. Opfyldelse af eksamensforudsætningerne, herunder mødepligt og obliga-
toriske opgaver, er et forudsætningskrav, jf. eksamensbekendtgørelsens regler herom.  
 
Således er opfyldelse af hvert af forudsætningskravene en forudsætning for deltagelse i den pågældende 
prøve.  
 
Hvis den studerende ikke opfylder mødepligten på 80%, eller ikke får godkendt afhjælpningsopgaven betyder 
det, at den studerende ikke kan deltage i den prøve, for hvilken mødepligten udgør et forudsætningskrav.  
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Dette gør sig ligeledes gældende med aflevering af obligatoriske opgaver, som betyder, at selv hvis den stu-
derende opfylder mødepligten, men ikke har afleveret eller fået godkendt de påkrævede obligatoriske opga-
ver, vil den studerende have brugt ét prøveforsøg til den pågældende prøve, da forudsætningerne for at 
deltage i prøven, ikke er opfyldt på prøvetidspunktet. 
 

 Dele af uddannelsen, som kan gennemføres i udlandet 
 
Uddannelsen er tilrettelagt således at den studerende har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen 
i udlandet inden for den normerede studietid.  
 
Uddannelsen er opbygget, således det er muligt for en studerende at læse 3. semester i udlandet. Erhvervs-
akademi Dania skal godkende den udenlandske uddannelsesinstitution samt det faglige indhold de(t) søgte 
uddannelsesforløb. Den studerende har pligt til efter endt studieophold at dokumentere de godkendte stu-
dieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal desuden i forbindelse med forhånds-
godkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplys-
ninger. 
 

 Regler om merit – institutionsdelen 
 
Regler for merit på institutionsdelen følger reglerne om merit på den nationale del jf. ovenfor. 
 
Merit for uddannelseselementer i denne uddannelse 
Institutionen godkender beståede uddannelseselementer på samme uddannelse gennemført på andre insti-
tutioner. 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. Insti-
tutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer ved en anden institution og uddannelse ækviva-
lerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf efter 7-trins-skalaen ved den institution, hvor prøven 
er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i nærværende studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde 
overføres bedømmelsen som ”bestået” og indgår ikke i beregningen af et eventuelt karaktergennemsnit. Den 
studerende skal sende en skriftlig ansøgning med de relevante bilag til uddannelsesinstitutionen, såfremt der 
skal være mulighed for at give merit. Dette gælder ligeledes for Erasmus-studerende. Afgørelsen traffes på 
grundlag af en faglig vurdering. 
 

 Merit mellem de videregående uddannelser 
 
Nogle erhvervsakademiuddannelser giver mulighed for at få merit, hvis du søger ind på bestemte videregå-
ende uddannelser. Der kan både være tale om særlige meritforløb, eller der kan være tale om merit på det 
ordinære forløb, så du enten indtræder senere i forløbet, f.eks. på andet studieår, eller ikke skal have nogle 
fag undervejs i uddannelsen. 
 
Læs mere på: 
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/merit/merit-mellem-de-videregaaende-uddannel-
ser 
 
eller kontakt studievejledningen for yderligere aktuel information.  
 

 Orlov 
 
En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Yderligere viden om orlov og 
bestemmelserne for studerende på orlov findes i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser 
og professionsbacheloruddannelser. 

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/merit/merit-mellem-de-videregaaende-uddannelser
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/merit/merit-mellem-de-videregaaende-uddannelser
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1162
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1162
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 Dispensation 

 
Institutionen kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, 
der alene er fastsat af institutionen eller institutionerne. Institutionerne samarbejder om en ensartet dispen-
sationspraksis. 
 

 Fremmedsprog 
 
Hovedparten af uddannelsens undervisningsmateriale er på engelsk, og dele af undervisningen kan foregå 
på engelsk. 
 
Der kræves ikke yderligere kendskab til fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver. 
 

 Gældende lovgivning 
 
https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser 
 

8. Ikrafttrædelse og overgangsordning 
 
Denne studieordning træder i kraft den 30.08.2022. 
 
Studieordningen gælder for alle studerende på uddannelsen fra ikrafttrædelsesdatoen. 
 

https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser
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