Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

Forsøgsordning med revideret prøveform i Erhvervscase B

Med virkning per 01-01-2016 iværksættes en forsøgsordning med ændret prøveform jf.
læreplan for Erhvervscase B afsnit 5.2. Alle hold der kører i forsøgsperioden følger forsøgsordningen.
Forsøgsordningens reviderede afsnit 5.2
5.2 Prøveform
Eksamen er mundtlig på baggrund af en case, der gennemføres på et centralt stillet
grundlag. Eleverne udarbejder i grupper i løbet af tre dage løsningsforslag til de problemstillinger casen aktualiserer. Løsningsforslagene præsenteres i form af en synopsis
på maksimalt tre sider med tilhørende bilag. Præsentationen kan evt. foreligge på alternative medier.
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I god tid inden den mundtlige eksamination sendes synopserne til censor.
Der gives ingen forberedelsestid til den mundtlige prøve. Eksaminationen foregår ved,
at den samlede gruppe først laver et fælles selvvalgt oplæg, der har udgangspunkt i casen, hvorefter eksaminanderne enkeltvist fremlægger et selvvalgt emne, der tager udgangspunkt i casen. Umiddelbart efter den individuelle fremlæggelse eksamineres i relevante emner i henhold til synopsen med tilhørende bilag.
Der skal i forbindelse med denne eksamen træffes forholdsregler, så de eksaminander,
som har været igennem den individuelle del, ikke kan kommunikere med de gruppemedlemmer, som endnu ikke har været igennem den individuelle del.
De hjælpemidler, der er nødvendige for eksaminandens præsentation af selvvalgt emne
mv., skal forinden være godkendt af skolen og være til rådighed under eksaminationen.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter per eksaminand. Tiden fordeles med ca. seks
minutter gange antallet af eksaminander til fælles gruppeoplæg og ca. 18 minutter per
eksaminand til individuelle oplæg
Eksaminanden bedømmes individuelt ud fra den mundtlige præstation alene. Der gives
én karakter for eksaminationen.
Orientering af censorer
Det pålægges Campus Kujalleq, herunder fagets lærer, at orientere fagets censorer om
forsøgsordningen i god tid inden eksamen.
Tidsplan for forsøgsordningen
# I perioden 01-01-2016 til 30-06-2017 kører forsøgsordningen to årgange, der hhv. eksamineres sommeren 2016 og 2017.
# Ultimo juni 2017 foreligger evaluering fra CAK af forsøgsordningen, herunder indhentes vurderinger fra fagets lærere, elever og censorer.
# Efterfølgende vurderer IKIIN hvorvidt ændringerne optages i læreplanen for Erhvervscase B.
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