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Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere fo
orslaget til nyy
bekendtgørrelse for marrkedsføringsø
økonomuddaannelsen.
Uddannelseesnetværket for markedssføringsøkonnom har diskuteret forsla
aget på et møøde
og et samleet udvalg har følgende ko
ommentarer til det.
Det samlede netværk in
ndstiller, at
§3, stk. 3 ogg stk. 4 samt stk. 5 i nuvæ
ærende udkaast udelades af bekendtg
gørelsen for
uddannelseen.
§3 stk. 6 om
mformuleres således, at ”institutione
”
en studerend
de om betydd‐
n vejleder de
ning valg aff valgfrie udd
dannelseselementer medd henblik på videreuddan
nnelse.”
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Begrundelseen for ønskeet om denne ændring er, at kompetencebehovene hos aftageerne
og kravene fra institutio
onerne er diffferentieredee, og det derrfor er vanskeligt entydiggt at
pege på releevante valgfrie uddannelseselement er. Dette er desuden i tråd med det
pågående aarbejde med at give udda
annelsesinstiitutionerne mere
m
frie ram
mmer til at tiil‐
rettelægge studieordnin
nger, jf. Rege
eringens vækkstinitiativ 80
0.
Netværket ø
ønsker ligeleedes en tilføjelse:
§§ Praktikkeen på 4. sem
mester evalue
eres med besstået/ikke be
estået
Netværket ffinder det ud
dfordrende at
a afgive en kkarakter efte
er 7‐trinsskallaen, da der er
refleksionerr. I
ønske om at vurdere praktikken på både processsen og den studerendes
s
forhold til d
det første, err det oplagt at
a inddrage ppraktikvirkso
omheden i vu
urderingen aff
praktikken. Praktikstedeer er imidlerttid meget foorskellige og har forskellig
ge forudsætnnin‐
ger for at biidrage til en bedømmelse efter karakkterskalaen, mens netvæ
ærket vurdereer,
at det vil væ
ære lettere med
m bedømm
melse med beestået/ikke bestået.
b
Der foreslåss desuden fø
ølgende ændringer i bilagg 1:
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Færdigheder, nr. 6 (erhvervsret) slettes nationalt og internationalt
Færdigheder nr. 7 ”vurdere organisatoriske og logistikske problemstillinger” tilføjes ”samt anvende pro‐
jekt—og innovationsværktøjer”.
Såfremt høringssvaret giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Danske Erhvervsakademi‐
er.
Venlig hilsen
Niels Egelund
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