
Tillæg til studieordning for PBA i Smykker, Teknologi og Business 
 
Dette tillæg til studieordningen gælder for studieordningen gældende fra august 2018 for alle studerende 
optaget på uddannelsen fra august 2018 indtil august 2020. Tillægget angår af en eksamen på 7. semester, 
der særskilt udprøver ”Modul 37,38,39. Virksomhedssamarbejde og entreprenørskab”.  
 
7. semester - Midtvejseksamen 
Placering: 7. semester 
Omfang: 15 ECTS 
Prøveform: Individuel skriftlig og mundtlig prøve. 
Opgavetype: Den skriftlige opgave er en synopsis. 
Formkrav: Den skriftlige opgave skal være på max 6 normalsider. 
Definition af en normalside: En normalside svarer til 2.400 tegn, inklusive mellemrum og fodnoter. 
Ved beregning af antal normalsider indgår følgende ikke: 

− Omslag fra WiseFlow 

− Forside inkluderende: Titel, navn af studerende, titel på din uddannelse, antal af tegn brugt, navn 
på din vejleder  

− Abstract på engelsk på 1.200-1.400 anslag.  

− Fortrolighedserklæring    

− Tro og love-erklæring  

− Samtykkeerklæring  

− Indholdsfortegnelse  

− Fotos, illustrationer, tabeller og figurer (inklusive tilhørende tekst)  

− Litteraturlisten  

− Figurlisten  

− Bilagslisten  

− Bilag (se sektion om bilag).  
Anvendt referencestandard: Referenceliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter 
Harvard Referencing System. Brug evt. et referenceværktøj: https://bibliotek.kea.dk/da/?id=205 
Bilag:  

− Opgaven skal kunne læse uden, at bedømmer behøver at læse bilagene. Et bilag er materiale, som 
den studerende stiller til rådighed for læseren, når den fulde tekst ikke hører hjemme i opgaven. 

− Bilag skal kun medtages, hvis den studerende henviser til dem i opgaven.  

− Der skal være en bilagsliste over alle bilag.  

− Hvert bilag skal indeholde et bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og relevante referencer.  

− Hvert bilag skal have sin egen side.  

− Bilag skal uploades separat som ekstra materiale i WiseFlow. 

− Bilag kan omfatte dokumentation af forskning og eksperimenter, spørgeskemaer, tabeller, figurer, 
diagrammer, notater, detaljerede tekniske specifikationer, tegninger, fotos, lydoptagelser, 
videooptagelser, andre digitale filer eller andet materiale.  

Du kan altid finde mere hjælp i forhold til forskning, akademisk skrivning, eksamen og meget mere på KEA 
online bibliotek om studieviden: https://bibliotek.kea.dk/da/studieviden/ 
 
Varighed: Varigheden af den mundtlige eksamination er på i alt 30 minutter inklusive votering. Den 
studerendes præsentation må vare maksimum 7 minutter. 
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
Bedømmer: Prøven bedømmes ved intern censur. 
Kriterier for prøvevurdering: Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål, som fremgår 
af hvert modul. Den mundtlige og skriftlige del bedømmes efter en helhedsvurdering. 
Eksamen udprøver følgende modul: 

- Modul 37,38,39. Virksomhedssamarbejde og entreprenørskab. 
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