Vigtige datoer

VIGTIGE DATOER – FINANSUDDANNELSEN ÅRGANG 2019 - 2021
I løbet af de næste to år, er der flere vigtige datoer og perioder, som du skal have for øje.
Derfor skal du allerede nu sætte kryds i kalenderen og reservere den nødvendige tid.
PERIODE
Afleveringsopgave Fællesfag Samfundsøkonomi

Udleveres den 31. januar 2020 kl. 09.00 – afleveres
senest den 7. februar 2020 kl. 09.00

Udarbejdelse af synopsis

Udleveres den 14. maj 2020 kl. 09.00 – afleveres
senest den 15. maj 2020 kl. 9.00

Synopsis eksamen

Jylland: 10.-11. juni 2020
Roskilde: 17.-18. juni 2020

Afleveringsopgave Fællesfag Jura

Udleveres den 7. september 2020 kl. 09.00 –
afleveres senest den 14. september 2020 kl 09.00

Udarbejdelse af problemformulering til fagprøve

01. marts 2021

Udarbejdelse af fagprøve

Marts – april 2021
Afleveringsfrist den 30. april 2021

Fagprøve eksamen

Jylland: 2.-4. juni 2021
Roskilde: 26.-28. maj 2021

Effektmålinger

Før og efter hvert valgfrit fag (reserver ca. 1 time pr.
måling)

AFLEVERINGSOPGAVER
Efter fagene Fællesfag Samfundsøkonomi og Fællesfag Jura skal du udarbejde en afleveringsopgave.
Opgaven skal løses individuelt og din besvarelse må maks. fylde 7 sider + figurer. Du får en
standpunktskarakter for opgaven, som kommer til at figurere på dit eksamensbevis. Du har en uge til at
udarbejde opgaven.

EFFEKTMÅLINGEREN
I forbindelse med samtlige valgfri fag skal du udfylde tre målinger, som du får tilsendt via mail.
Målingerne laves uden brug af hjælpemidler, og det er vigtigt, at du har ro omkring dig og tid til at
gennemføre hele målingen på én gang. Der gives kun ét forsøg pr. måling.
Målingerne skal sikre at vores tilbud til dig har den fornødne læringseffekt.
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Alle målinger er obligatoriske og skal laves. Du får en score på samtlige målinger og en karakter for din
efter-måling. Scoren og karakteren er synlig både for dig, din underviser og din vejleder/mentor.
Målingerne bruges dels af underviseren til at forberede kursusindholdet – dels er de en hjælp og pejling til
dig og din arbejdsgiver om din læring.
Her kan du se, hvordan karakteren bliver beregnet:

KARAKTERSKALA MÅLINGER:

Vi forventer, at scoren ligger ca. sådan her for de tre målinger:
➢
➢
➢

Før-målinger 0 – 25%
Efter-målinger ca. 75%
Job-målinger 75 – 100%

SYNOPSIS EKSAMEN
Når du har gennemført Fællesfag Tværfaglig skal du efterfølgende udarbejde en synopsis på baggrund af en
kundecase. Du har 24 timer til at udarbejde synopsen. Herefter skal du til en mundtlig eksamen, som tager
udgangspunkt i din synopsis. Til den mundtlige eksamen bliver du også eksamineret i pensum fra
Fællesfagene.

FAGPRØVE EKSAMEN
Som afslutning på din uddannelse, skal du udarbejde en fagprøve, som du efterfølgende bliver eksamineret
i. I løbet af skriveperioden har du ret til at få fri fra dit arbejde i fem dage. Selve eksaminationen tager
udgangspunkt i din skriftlige fagprøve, men du vil også blive eksamineret bredt i pensum.
Udover fagprøven bliver du også eksamineret i kunderådgivning via et kundespil, hvor du er rådgiveren og
din underviser er kunde. Censor er med som observatør.
Du får en karakter for hver af de to eksamener.
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