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Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver 
 

 

Fag Eksaminanden medbringer Skolen udleverer 

Dansk A og C Computer, skriverekvisitter og ordbøger. 

INGEN hjælpemidler, heller ikke internet, 

Blackboard, tablet og mobiltelefon! 

Alle anvender egen PC ved dansk A 

og dansk C skriftlig eksamen. I 

tilfælde af pc-problemer udleverer 

Ingeniørhøjskolen papir til kladde og 

renskrift. 

Engelsk B Første delprøve: Skriverekvisitter. Ellers ingen 

hjælpemidler. 

Anden delprøve: Computer, skriverekvisitter. 

Alle skriftlige hjælpemidler. Dog INGEN 

internet, Blackboard, tablet og mobiltelefon! 

Alle anvender egen PC ved engelsk B 

skriftlig eksamen. I tilfælde af pc-

problemer udleverer ASE papir til 

kladde og renskrift. 

Fysik B Skrive – og tegnerekvisitter og evt. computer. 

Alle skriftlige hjælpemidler. 

Dog INGEN internet, Blackboard, tablet og 

mobiltelefon! 

Papir til kladde og renskrift. 

Kemi B og C Skrive – og tegnerekvisitter og evt. computer. 

Alle skriftlige hjælpemidler. 

Dog INGEN internet, Blackboard, tablet og 

mobiltelefon! 

Papir til kladde og renskrift. 

Matematik A og B Første delprøve: Skrive- og tegnerekvisitter. 

Ellers ingen hjælpemidler (heller ikke 

lommeregner). 

Anden delprøve: Skrive- og tegnerekvisitter og 

evt. computer. Alle skriftlige hjælpemidler.  

Dog INGEN internet, Blackboard, tablet og 

mobiltelefon! 

Papir til kladde og renskrift 

Formelsamling + tillæg hertil. 

 

 

Eksamensplanen de skriftlige prøver med angivelse af lokale kan ses på Blackboard i 

fælles organisationen Science and Technology, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet: 

 

Eksamensplaner / Eksamensplaner ASE / Eksamensplaner Adgangskursus 

 

 

VIGTIGT vedr. kontakt til internettet under eksamen: 
 

Der må som udgangspunkt ikke etableres kontakt til internettet under eksamen – dog med 

undtagelse af nedenstående:  

 

Dansk A/C: Der må etableres kontakt til internettet i forbindelse med brug af 

lovlige ordbøger (link er tilgængelig i Digital Eksamen). 

 

Engelsk B: Der må etableres kontakt til internettet i forbindelse med brug af 

Gyldendals elektroniske ordbøger (link er tilgængeligt i Digital 

Eksamen). 

 

Matematik A/B: Der må etableres kontakt til internettet i forbindelse med brug af  

Fysik B matematiske programmer. 

https://bb.au.dk/bbcswebdav/pid-259803-dt-content-rid-322908_1/xid-322908_1
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Skriftlige prøver 

 

Det er muligt for eksaminanden at vælge mellem følgende to afleveringsmåder: 

1. Håndskrevet 

2. Elektronisk via den Digitale Eksamensportal 

 

Med undtagelse af Dansk A, Dansk C og Engelsk B (2. delprøve), hvor der skal afleveres 

elektronisk via Digital Eksamen. 

 

Hvis det fremgår tydeligt af besvarelsen, kan der afleveres både håndskrevne ark og 

elektroniske ark. Hvis ikke andet er anført i den studerendes besvarelse, vil den elektroniske 

udgave være gældende i tvivlstilfælde. 
 

 

 

Generelle regler vedrørende skriftlige prøver: 

 

Ved skriftlige eksaminer er det ikke tilladt at forlade prøvelokalet med henblik på rygning. 

Elektroniske cigaretter er ej heller tilladt. 

 

1. Til de skriftlige prøver skal eksaminanderne være i det anviste lokale senest 30 minutter 

før det tidspunkt, prøven skal begynde. Ankomst senere end 30 min før eksamens start 

kan medføre, at der ikke gives adgang til eksamen. Opstilling af PC skal ligeledes være 

færdiggjort senest 10 minutter før prøvestart. 

 

2. Har den studerende ikke sit studiekort med, fremvises anden billedlegitimation – det er 

ikke muligt at gå til en prøve uden at have dokumenteret sin identitet. 

 

3. En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, skal øjeblikkeligt henvende 

sig til Studieservice. Eksaminanden kan kun få mulighed for at deltage i prøven, hvis 

Ingeniørhøjskolen anser det for udelukket, at den pågældende eksaminand kan have 

modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. 

Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges. 
 

4. Ved den enkelte prøve må der kun anvendes papir m.v., som udleveres af Ingeniørhøj-

skolen og modtages af eksaminanderne i eksamenslokalet. Det udleverede papir må 

ikke deles (halveres el. lign.), og der må ikke skrives på bagsiden. 
 

5. Eksaminanden skal forud for prøvens begyndelse udfylde omslagets felter og skal på de 

efterfølgende ark for kladde og renskrift som minimum skrive navn, studienummer, 

dato og ark nr. 

 

Er der ikke påført navn og studienummer på afleverede ark, bedømmes de afleverede 

ark ikke. 

 

Se dog særlige regler vedrørende elektronisk aflevering. 

 

Ved eksamen i matematik A/B udfyldes 2 omslag. Ved eksamen i engelsk B udfyldes 2 

omslag.  
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Alt håndskrevet materiale afleveres i ét af de udfyldte omslag og det andet 

udfyldte omslag afleveres tomt. 
 

6. Ikke tilladte hjælpemidler skal bortskaffes inden indgang i eksamenslokalet. Medbragte 

mobiltelefoner og lign. skal afleveres til eksamensvagterne. Det er ikke tilladt at låne 

hjælpemidler fra andre eksaminander under prøven. 

 

7. Såfremt hjælpemidler må benyttes og man ønsker at bruge dokumenter fra fagets 

hjemmeside på Blackboard, skal disse dokumenter flyttes til den studerendes egen 

computer inden eksamen. 

 

8. Det er tilladt at høre musik under eksamen ved brug af høretelefoner, så længe det ikke 

er til gene for de andre eksaminander. Såfremt en eksaminand oplever, at der er 

lydgener i forbindelse med afspilning af musik kontaktes eksamensvagten, som 

meddeler det til den eksaminand, der medfører genen. Det er eksamensvagten, som 

endeligt afgør, hvorvidt der skal skrues ned eller slukkes for musik. Vær i denne 

forbindelse opmærksom på at der ikke må hentes/høres musik fra internettet, og at brug 

af mobiltelefoner ikke er tilladt ved eksamen. 

 

9. Pc’en skal være lydløs (bip og lignende skal slås fra). Printer må ikke anvendes.  

 

10. Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp fra og 

kommunikere med andre eksaminander eller udenforstående. Enhver henvendelse må 

alene ske til eksamensvagten. 
 

11. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand 

uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, 

vil af Ingeniørhøjskolen blive bortvist fra prøven. Opstår der under eller efter en prøve 

formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har 

udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden 

henvisning, indberettes dette til Ingeniørhøjskolen. Bliver formodningen bekræftet, 

bortviser Ingeniørhøjskolen eksaminanden fra prøven. 
 

12. Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan Ingeniørhøjskolen bortvise 

eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver Ingeniørhøjskolen først en 

advarsel. 
 

13. Eksaminanden skal som grundlag for bedømmelsen aflevere en tydelig, let læselig 

besvarelse af eksamensopgaverne på det udleverede hvide papir (renskrift). 

Eksaminanderne må kun bruge blå eller sort i besvarelsen af skriftlige opgaver, da rød 

farve er forbeholdt eksaminators rettelser – dog er rød farve tilladt i fysik. 

 

14. Hvis en eksaminand ikke har nået at færdiggøre den endelige besvarelse af opgaverne, 

kan notater og lignende på det gule kladdepapir lægges til grund for bedømmelse, når 

eksaminanden i besvarelsen udtrykkeligt har fremsat ønske herom, før besvarelsen 

afleveres. Bedømmerne afgør i hvert tilfælde, hvorvidt og i hvilket omfang der ved 

bedømmelsen skal tages hensyn til disse ønsker. 

 

15. Når en eksaminand er færdig med sit arbejde og ønsker at aflevere, kontrollerer 

eksaminanden, at alt relevant papir, som vedrører eksamensbesvarelsen, afleveres igen, 

og at hvert enkelt stykke papir er udfyldt som beskrevet under pkt. 5. På de udleverede 
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omslag anføres opgavenummer, og de indlagte ark nummereres i rækkefølge. 

Vær også opmærksom på, at der i visse prøver skal benyttes 2 omslag jfr. pkt. 5. 
 

16. Det sidste kvarter før prøvens afslutning må eksaminanderne ikke forlade 

eksamenslokalet. Når prøven er afsluttet, skal alle eksaminander forblive på deres 

pladser uden at føre samtale, så længe eksamensvagten indsamler og optæller 

opgavebesvarelserne. 

Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering af eksamensbesvarelser og 

brug af computer 

 

1. Ved eksaminer med elektronisk aflevering gælder de fælles regler for Aarhus 

Universitet Regler om brug af computer ved prøver. 

 

Bemærk derudover: 
 

2. Det er ikke tilladt at medbringe en ekstra/større skærm/tablet, med mindre man har fået 

tilladelse dertil. 
 

3. Eksaminanden skal sørge for, at en sikkerhedskopi gemmes løbende på egen harddisk 

og på et medbragt rent USB-stik, som er påført eksaminandens studienummer. Den 

studerende skal selv medbringe dette USB-stik. Såfremt der sker net-nedbrud eller 

andre uregelmæssigheder i forbindelse med den elektroniske aflevering af 

eksamensbesvarelsen, er denne sikkerhedskopi den studerendes eneste mulighed for at 

dokumentere, at der er udarbejdet et produkt til bedømmelse. Ved afleveringsproblemer 

tager eksamensvagten kontakt til den ansvarlige studiesekretær eller uddannelsesleder. 

 

Der må kun afleveres på USB-stik i tilfælde af tekniske problemer. Andre eksterne 

lagerenheder må ikke benyttes. 

 

Den elektroniske besvarelse 

 

1. Eksamensbesvarelsen afleveres digitalt i den Digitale Eksamensportal. 

 

2. Særlig vejledning om brugen af den Digitale Eksamensportal findes på studieportalen. 

Adgangen til at aflevere sin elektroniske besvarelse ligger i den Digitale 

Eksamensportal under det konkrete kursus. Læs vejledningen grundigt og se evt. 

videoerne hertil. 
 

3. Den studerende er en uge før prøven forpligtet til at sikre sig, at skolens trådløse 

netværk er installeret. Samtidig skal man sikre sig indstilling af back-up funktion, så der 

kan gemmes sikkerhedskopi på USB-stik, og at man kan gemme og uploade 

eksamensbesvarelsen i Pdf-format. 
 

4. Eksamensopgaven udleveres i printet form af eksamensvagterne umiddelbart før 

eksamensstart. 
 

5. Før eksamen skal der hentes en skabelon til eksamensbesvarelsen på studieportalen. 

Hvis opgavens art nødvendiggør aflevering i andet format end denne skabelon, skal 

man sikre sig, at navn, studienummer samt sidetal fremgår af eksamensbesvarelsen. 
 

http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Regelsamlingen/2016/REGLER_OM_BRUG_AF_COMPUTER_VED_PROEVER_2016.pdf
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/eksamen/digital-eksamen/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/eksamen/eksamensinformation/elektronisk-aflevering-via-digital-eksamen/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/eksamen/eksamensinformation/elektronisk-aflevering-via-digital-eksamen/
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6. Alt skal afleveres i PDF-format for at sikre, at den efterfølgende printning kan foregå så 

korrekt som muligt. Hvis bilag ikke er uploadet i PDF-format, vil de ikke blive 

bedømt. 
 

7. Såfremt dele af eksamensbesvarelsen skal afleveres særskilt, vil det fremgå af 

eksamensopgaven. 

 

8. Hvis der er udleveret omslag, skal disse afleveres udfyldte ved eksamens afslutning. 

Det er på disse omslag, den studerende skal dokumentere, i hvilken form 

eksamensbesvarelsen er afleveret. 
 

9. Eksaminander kan til enhver tid gå over til at skrive i hånden. Såfremt der afleveres 

eksamensbesvarelse både elektronisk og håndskrevet, sættes der kryds i begge 

afleveringsmuligheder på det ovennævnte omslag. 

 

10. Eksaminander, der kun afleverer i hånden, skal inden eksamens afslutning uploade og 

aflevere et pdf-hoveddokument i den digitale eksamensplatform. Dette dokument skal 

afleveres inden for tidsfristen, ellers vil hele besvarelsen være for sent afleveret, og ikke 

blive sendt til bedømmelse. Dokumentet skal indeholde navn, studienummer og teksten: 

”Jeg har afleveret i hånden”. 

 

11. Ved skriftlige eksamener udleveres et identifikationsark, som skal udfyldes med 

studienummer og navn. Dette skal afleveres efter endt eksamen som dokumentation for 

eksaminandens tilstedeværelse i eksamenslokalet. 

 

12. Hvis eksaminanden har tekniske problemer, er det muligt at få hjælp af IT-supporten på 

stedet. Der skal dog påregnes nogen ventetid. IT-supporten har ikke ansvaret for 

eventuelle skader på eksaminandens computer som følge heraf.   

 

 

Særlige forhold vedr. skriftlig prøve i enkelte fag 

 

Matematik A/B: 

1. De skriftlige prøver er todelte.  

De første to timer er en prøve, hvor man kun må have Matematisk Formelsamling A 

(stx) samt tillæg til formelsamling. Begge formelsamlinger vil blive udleveret ved 

prøvens begyndelse. 
 

De to sidste timer er en delprøve, hvor alle hjælpemidler, dvs. notater, lærebøger, 

lommeregner og computer må benyttes. 

 

2. Hele opgavesættet vil blive udleveret ved prøvens begyndelse. De studerende må 

således gerne påbegynde anden delprøve i løbet af de første timer, men hjælpemidlerne 

må først anvendes efter den anden time. Besvarelsen af første delprøve skal holdes 

adskilt fra besvarelsen af anden delprøve. Når første delprøve er afleveret efter to timer, 

indsamles besvarelserne. Herefter kan hjælpemidlerne tages frem. 
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Engelsk B: 

1. Den skriftlige prøve er todelt. 

Den første time (første delprøve) er en grammatisk opgave uden brug af hjælpemidler. 

Denne prøve skal afleveres efter senest 1 time. Der skal skrives med kuglepen! 
 

De tre sidste timer (anden delprøve) er en skriftlig opgave, der skrives ind på computer. 

Den studerende må anvende alle hjælpemidler inklusiv elektroniske, dvs. computer, 

notater, lærebøger, ordbøger osv. Internettet må dog kun bruges ifm. Gyldendals 

elektroniske ordbøger (jf. side 3). 

 

2. Hele opgavesættet vil blive udleveret ved prøvens begyndelse. De studerende må 

således gerne påbegynde anden delprøve i løbet af den første time, men hjælpemidlerne 

må først anvendes efter den første time. Besvarelsen af første delprøve skal holdes 

adskilt fra besvarelsen af anden delprøve. 

 

Ændring af prøvevilkår 

 

1. Studerende, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er omfattet af lov om 

specialpædagogisk støtte, og Ingeniørhøjskolen kan tilbyde særlige prøvevilkår for 

disse studerende. Studievejledningen er ansvarlig for håndtering af specialpædagogisk 

støtte. 
 

2. Til eksaminander med et andet modersmål end dansk, og som ikke har en dansk 

adgangsgivende eksamen tilbydes særlige prøvevilkår, når det vurderes, at det er 

nødvendigt for at sidestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen.  Det er en 

forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. 
 

3. Der bevilges normalt ved skriftlige prøver en forlængelse på et kvarter pr. påbegyndt 

times prøvetid. Hertil kommer et ekstra kvarters prøvetid, som bevilges til alle med 

forlænget prøvetid ved skriftlige eksaminer, på grund af de forstyrrelser, der opstår, når 

de studerende med ordinær prøvetid forlader lokalet. 
 

4. Ved mundtlig eksamen med forberedelsestid kan studerende bevilges dobbelt forbered-

elsestid. Ved dysleksi bevilges ikke forlænget forberedelsestid i matematik.  
 

 

5. Ansøgning om ændring af prøvevilkår skal sendes elektronisk via ansøgning om 

ændring af prøvevilkår inden for de frister, der er nævnt på den elektroniske 

ansøgningsblanket. Ansøgningen bør indeholde forslag til, hvordan prøvevilkårene skal 

ændres. 

 

6. Ved akut opstået sygdom eller lignende skal ansøgningen ligeledes sendes elektronisk 

hurtigst muligt via ansøgning om ændring af prøvevilkår, og herudover skal der 

uploades erklæring/dokumentation fra lægen. 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/selvbetjening/blanketter/ansoegning-om-saerlige-proevevilkaar/ansoegning-om-saerlige-proevevilkaar-paa-adgangskursus/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/selvbetjening/blanketter/ansoegning-om-saerlige-proevevilkaar/ansoegning-om-saerlige-proevevilkaar-paa-adgangskursus/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/selvbetjening/blanketter/ansoegning-om-saerlige-proevevilkaar/ansoegning-om-saerlige-proevevilkaar-paa-adgangskursus/
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Bedømmelse ved skriftlige prøver 

 

Check dine karakterer via STADS-selvbetjening. Indtastningerne bliver foretaget løbende. 

 

Resultaterne af de skriftlige prøver fra ordinær eksamen vil være tilgængelige i STADS-

selvbetjening ultimo januar (vintereksamen) / ultimo juni (sommereksamen). 

 

Resultaterne af de skriftlige omprøver/sygeeksaminer vil kunne ses i STADS-selvbetjening 

ca. 14 dage efter hver eksamensdato.  

 

Studieservice oplyser IKKE  resultater og/eller enkeltkarakterer pr. telefon. 

 
 
 

Mundtlige prøver 

 

Eksamensplanen for de mundtlige prøver med angivelse af lokale kan ses på – Blackboard 

i fælles organisationen Science and Technology, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet: 

 
Eksamensplaner / Eksamensplaner ASE / Eksamensplaner Adgangskursus 

 

 

 

Regler for afholdelse af mundtlige prøver 
 

1. Eksaminanden skal kunne fremvise billedlegitimation i form af studiekort for at kunne 

deltage i en mundtlig eksamen. Har den studerende ikke sit studiekort med, fremvises 

anden billedlegitimation. Hvis eksaminanden ikke kan dokumentere sin identitet, kan 

eksaminanden afvises inden prøven. 

 

2. De mundtlige prøver foregår uden tilstedeværelse af studerende tilmeldt samme prøve. 

Tilstedeværelsen af andre tilhørere kræver eksaminandens accept. 
 

3. Eksaminanden skal møde rettidigt til de mundtlige prøver, og de enkelte eksaminander 

skal beregne deres mødetidspunkt således, at eksaminationen kan forløbe uden 

afbrydelse, selvom nogle eksaminander udebliver eller undlader at gå op. Er en 

eksaminand ikke til stede i rette tid, kan det blive betragtet som udeblivelse. Der kan 

ved usædvanlige forhold dispenseres fra dette. 
 

4. Antallet af eksamensspørgsmål skal stå i passende forhold til det læste stof, og 

spørgsmålene bør på rimelig måde dække det læste stof. 
 

5. Ved prøvens begyndelse skal samtlige spørgsmål være fremlagt, og der må på intet 

tidspunkt under prøven være fremlagt færre end 3 spørgsmål. Hver eksaminand trækker 

selv sit spørgsmål. 
 

6. Eksaminationen foretages af eksaminator. Censor kan stille spørgsmål. Eksaminator må 

normalt ikke standse eksaminationen, før censor har givet samtykke hertil. 

 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/selvbetjening/stads/
https://bb.au.dk/bbcswebdav/pid-259803-dt-content-rid-322908_1/xid-322908_1
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Forudsætninger for indstilling til prøve 
 

1. Deltagelsespligt, aflevering af opgaver, projekter med videre, som er en forudsætning 

for at deltage i en prøve, fremgår af den lokale studieordning. 

 

Forudsætningskravene administreres af underviseren, som meddeler Studieservice, 

hvilke studerende der ikke kan indstilles til prøve. Studieservice sender en mail til de 

pågældende studerende om, at de ikke har ret til at deltage i prøven pga. manglende 

opfyldelse af forudsætningerne. Mailen vil indeholde opfordring til at kontakte den 

faglige studievejleder. 
 

2. Ved manglende opfyldelse af forudsætninger bruges en prøvegang. 
 

3. En bestået prøve kan ikke tages om. 
 

Tilmelding/framelding til eksamen 

 

Tilmelding til eksamen 

 

I STADS -selvbetjening via mit.au.dk kan du se hvilke prøver, du forventes at deltage i ved 

den kommende eksamen. Du bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag du er tilmeldt 

undervisningen i. I forbindelse med kursusstart er det dit ansvar at kontrollere, at du er 

tilmeldt de rigtige kurser og dertilhørende prøver. Hvis du ikke er tilmeldt en prøve i et fag, 

som du forventer at gå til eksamen i, skal du snarest kontakte studiesekretæren på 

Adgangskursus på mvm@au.dk for tilmelding til den pågældende prøve. 

 

Hvis en studerende deltager i en prøve uden at være tilmeldt, vil prøvebesvarelsen ikke blive 

bedømt. 

 

Framelding af kurser og prøver 

 

Framelding af et kursus og den tilhørende prøve (eksamen) kan ske i STADS-selvbetjening 

frem til kursusstarten – men IKKE efter kursusstart, med mindre den studerende er 

forhindret i prøvedeltagelsen på grund af dokumenteret sygdom eller barsel. Kursusstarten 

er defineret som starten af det semester, som kurset afvikles i. 

 

Uddannelseslederen kan, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold, give tilladelse til at et 

kursus og/eller en prøve afmeldes efter kursusstarten. Dispensationsansøgning om 

framelding på grund af usædvanlige forhold indsendes via STADS -selvbetjening. 

 

 

Reeksamen 
 

Det fremgår af eksamensplanen for reeksamen, hvornår der er afholdes omprøve i et kursus. 

En studerende, der ikke har bestået en prøve, tilmeldes automatisk til den næste prøve i 

kurset.  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/selvbetjening/stads/
mailto:mvm@au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/selvbetjening/stads/
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I de tilfælde, hvor den studerende har brugt en prøvegang på grund af manglende opfyldelse 

af forudsætningskravene, tilmeldes den studerende kun til den næste prøve, hvis den 

studerende har mulighed for at opfylde forudsætningskravene forud for denne prøve, ellers 

tilmeldes den studerende automatisk til kurset næste gang det afholdes. 

 

En studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. Uddannelseslederen kan tillade 

yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Dispensationsansøgning 

om yderligere prøvegange på grund af usædvanlige forhold indsendes via STADS -

selvbetjening. I vurderingen af om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om 

studieegnethed ikke indgå. 

 

 

Sygeeksamen 
 

Forholdsregler ved sygdom før eller under prøve 

 

1. Hvis en studerende bliver syg før en prøve, og det er umuligt for den studerende at 

møde på eksamensdagen, skal vedkommende henvende sig til egen læge samme dag for 

at få dokumentation for sygdommen og samtidig kontakte Studieservice. 
 

2. Hvis en studerende bliver syg under prøven og er nødt til at afbryde sin eksamens-

besvarelse, skal den studerende gøre tilsynshavende eller eksaminator opmærksom på 

sin sygdom, når den studerende forlader eksamenslokalet. Tilsynsførende eller 

eksaminator vil notere klokkeslæt, og at den studerende har forladt prøven på grund af 

sygdom. Den studerende skal normalt henvende sig til sin læge samme dag for at få 

dokumentation på sygdommen og dernæst kontakte Studieservice.  

 

3. En erklæring fra lægen bør som minimum indeholde patientens navn, personnummer og 

adresse samt lægens navn, autorisations ID, virksomhedsadresse og uddannelse. 

Desuden skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller noget 

tilsvarende. Endelig bør det oplyses, om patienten sædvanligvis benytter den læge, der 

har udfærdiget erklæringen. 

 

Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger: 

·  hvorvidt lægen har tilset/undersøgt den studerende samt hvornår dette er sket 

·  hvilken betydning lægen vurderede, sygdommen havde for den studerendes 

 muligheder for at deltage i eller gennemføre prøven 

·  hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten,  

 og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v. 

 

Dokumentationen fra lægen sendes til Studieservice senest 14 dage efter den eksamen 

den studerende melder sig syg til. 
 

4. Sygeeksamen kan først bevilges, når der foreligger ovennævnte dokumentation for 

sygdommen. 
 

5. Ved andre særlige omstændigheder, hvor en studerende praktisk forhindres i at møde til 

prøven, kan Ingeniørhøjskolen give dispensation til for sen afmelding fra prøven efter 

en konkret vurdering. 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/selvbetjening/stads/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/selvbetjening/stads/
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6. Eksamen skal genoptages straks efter overstået sygdom. Deltagelse i en prøve betragtes 

som en raskmelding, også til efterfølgende prøver. 
 

7. Hvis en eksaminand i sygdomstilfælde ikke forholder sig som ovenfor anført, eller hvis 

han/hun trods sygdom gennemfører en prøve, tæller prøven som forsøg. 

 

 

Bedømmelse 

 

Beståelseskriterium/karaktergivning 
 

Beståelseskriterium: 
 

Der henvises til ”Lokal studieordning Aarhus (tillæg)”, som findes på Studieportalen. 
 

 
 

Klage over prøver 

 

 

Skriftlige prøver 

Hvis den studerende har spørgsmål til den skriftlige besvarelse, er der mulighed for at se 

den igennem sammen med uddannelseslederen for den pågældende studieretning. Hvis den 

studerende ønsker at klage, sker dette i henhold til kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 1500 af 2. 

december 2016.  

 

Mundtlige prøver 

Hvis studerende efter prøvens afslutning har spørgsmål vedrørende en mundtlig prøve, kan 

man henvende sig til uddannelseslederen for den pågældende studieretning. Hvis den 

studerende ønsker at klage, sker dette ligeledes i henhold til kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 

1500 af 2. december 2016.  
 

Klager skal afleveres senest 14 dage efter offentliggørelsen af eksamensresultatet. Klager 

der modtages for sent, kan ikke forventes behandlet.  

 

Klager sendes til: 

 

ST Uddannelse 

Att. Mette Kofod Erichsen 

Ny Munkegade 120, bygning 1520, kontor 127 

8000 Aarhus C 
 

Klagen kan også sendes per mail til mkofod@au.dk 

Se hjemmesiden for yderligere information og vejledning om eksamensklager. 

 

  

http://ase.au.dk/uddannelse/adgangskursus/studieinfo/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/eksamen/eksamensklager/vejledning-i-eksamensklager/
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Disciplinære foranstaltninger ved eksamenssnyd 

 

1. En eksaminand der under en prøve eller i forbindelse med udarbejdelse af et projekt, 

skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp, vil blive bortvist fra 

prøven. 

 

2. Eksamenssnyd kan desuden medføre bortvisning fra Ingeniørhøjskolen i kortere eller 

længere tid, i visse tilfælde permanent. Der kan findes mere information om, hvordan 

Aarhus Universitet definerer eksamenssnyd her. Alle sager om eksamenssnyd vil blive 

behandlet efter reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016. 

http://studerende.au.dk/proever/eksamenssnyd/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136

