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Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ 

 

Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne 
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Eksamensregler for EASJ 
 

Dette eksamensreglement indeholder de overordnede retningslinjer i forbindelse med afvikling af 

eksamen for professionsbachelor-, erhvervsakademi– og akademiuddannelserne på EASJ. 

 

Formålet med eksamensreglerne og -reglementet er at sikre, at den studerende er velinformeret om 

lovgivning og regler om prøver og eksamen. 

 

Formålet med prøver og eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifika-

tioner er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen og dens elemen-

ter. 

 

For regler om prøvers og eksameners placering, prøveformer mv. henvises der i øvrigt til bestem-

melser om eksamen i de enkelte uddannelsers studieordninger. 

 

Regelgrundlag 

Eksamensafholdelse i regi af EASJ skal gennemføres i fuld overensstemmelse med følgende regel-

grundlag: 

 Bekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervs-

rettede videregående uddannelser. 

 Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedøm-

melse”. 

 

Eksamensansvarlig 

Den respektive studieleder er eksamensansvarlig, men kan for enkelte prøver og eksamener udpege 

en eller flere eksamensansvarlige, der forvalter alle spørgsmål i forbindelse med eksamen. 

 

Gyldighedsområde 

Nærværende eksamensregler og -reglement gælder for samtlige prøver og eksamener på professi-

onsbacheloruddannelser (PBA), erhvervsakademiuddannelser (AK) og akademiuddannelser (AU) i 

regi af EASJ. 

 

 

Eksamensreglement for EASJ 
 

Før eksamen 

 

Tilmelding 

Når du starter på et uddannelsessemester, er du automatisk tilmeldt de prøver og eksamener, der 

er planlagt på det pågældende semester - også de tilhørende sygeeksamener/omprøver.  

 

Har du ikke bestået sygeeksamen/omprøve eller ikke mødt til de eksamener/prøver inkl. sygeeksa-

men/omprøve du er tilmeldt, er du automatisk tilmeldt først kommende ordinære eksamen af den 

respektive eksamen. 
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Det er dit eget ansvar at holde styr på datoerne for eksamener.  

 

Forudsætningen for, at du kan gå til eksamen, er, at du opfylder kravene til beståelse af tidligere 

prøver, afleveringer, deltagelse i undervisning mv. Se nærmere i studieordningen.  

 

Framelding 

Det er ikke muligt at framelde sig prøver/eksamener inkl. sygeeksamen/omprøver. 

 

Eksamensplaner 

For hver eksamen udarbejder EASJ en eksamensplan. I planen kan du se praktiske oplysninger om: 

 Tidspunkter, herunder hvornår der er planlagt sygeeksamen/reeksamen. 

 Lokaler. 

 Typen af eksamen. 

 Hvem er eksaminator og censor. 

 Hvem er den eksamensansvarlige for den pågældende eksamen. 

 Kontaktoplysninger til studiesekretariatet (bruges f.eks. ved sygemelding). 

 Hvad der skal afleveres. 

 Hvor og til hvem der skal afleveres. 

 Evt. særlige vilkår - f.eks. vedrørende brug af it. 

 Hvornår eksamensresultatet foreligger og hvor det offentliggøres. 

 

Eksamensplanen opslås på opslagstavle og på Fronter ca. 14 dage inden eksamen eller aflevering. 

Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om eksamensplanen. 

 

Vær i god tid 

Mød op til eksamen i god tid før det fastsatte tidspunkt – senest 15 min før. Ved skriftlige eksamen 

skal du være på din plads og klar 10 min. før eksamens starttidspunkt. 

 
Kommer du for sent til eksamen kan du udelukkes fra eksamen, og eksamen vil blive regnet som et 

forsøg (se nedenfor under omprøver). Hvis der er en rimelig grund til forsinkelsen, kan den eksa-

mensansvarlige (ved skriftlige prøver) dog afgøre, om du kan lukkes ind alligevel. Du har i den for-

bindelse ikke ret til ekstra tid til eksamen. 

 

På samme måde kan eksaminator ved mundtlige prøver afgøre, om du kan eksamineres senere i 

det samme eksamensforløb (samme dag). 

 

Afleverer du en rapport/et produkt for sent, i forhold til afleveringstidsfrist, udelukkes du fra respektive 

eksamen, og eksamen vil blive regnet som et forsøg. 

 

Skriftlige arbejder eller andre produkter, der bruges som eksaminationsgrundlag, men som ikke ind-

går i bedømmelsen, skal afleveres efter de samme regler som ovenfor. 

 

Sygdom/udeblivelse 

Bliver du syg inden eksamen, skal du straks give besked til studiesekretariatet. Du skal afle-

vere/fremsende en lægeerklæring (som du selv skal betale) senest 8 dage efter eksamensdatoen til 
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studiesekretariatet, hvis du vil have mulighed for at komme til sygeeksamen. Ellers tæller det som 

et brugt forsøg. Tidspunkt for sygeeksamen kan ses i eksamensplanen. 

 

Udeblivelse fra eksamen uden sygemelding tæller som et brugt forsøg og giver ikke ret til sygeek-

samen/omprøve, men du skal så vente til næste ordinære eksamen. 

 

Sproget ved prøven 

Sproget ved prøven – også i skriftlige afleveringer - er dansk eller det sprog, undervisningen er 

foregået på. Du kan søge EASJ om at bruge et andet sprog. Du skal ansøge hos din studievejleder 

senest 2 måneder inden eksamen, og du har krav på svar 1 måned inden eksamen.  

 

Hjælpemidler ved prøven 

I studieordningen og eventuelt i eksamensplanen kan du se, hvilke hjælpemidler du må bruge til den 

enkelte eksamen. 

 

Vær særligt opmærksom på it-baserede hjælpemidler – de helt praktiske regler vil fremgå af eksa-

mensplanen. 

 

Husk billed-id 

Ved alle prøver skal du kunne legitimere dig med billed-id (studiekort, kørekort, pas). Eksamensvag-

ter og censor kender dig jo ikke! 

 

Særlige vilkår 

Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder eller hvis du 

har et andet modersmål end dansk, kan du søge EASJ om særlige prøvevilkår. 

 

EASJ kan give dig særlige vilkår, hvis det er nødvendigt for at sidestille dig med andre eksaminander. 

Du skal ansøge hos din studievejleder senest 2 måneder inden eksamen, og du har krav på svar 1 

måned inden eksamen. 

 

Skriftlige opgaver og lignende 

I kan være flere om at lave en opgave, med mindre der står noget andet for den enkelte prøve i 

studieordningen. Husk, at hvis bedømmelsen af opgaven står alene og ikke følges op af en mundtlig 

eksamen, skal det være muligt at se, hvem der har lavet hvad i opgaven, så I kan bedømmes en-

keltvis. 

 

Du skal underskrive skriftlige opgaver på forsiden. Med din underskrift bekræfter du, at du selv har 

udført arbejdet uden uretmæssig hjælp. Skulle det alligevel vise sig, at du har modtaget uretmæssig 

hjælp eller udgivet andres arbejde for dit eget, kan EASJ bortvise dig fra prøven.  

 

I grove tilfælde kan du blive bortvist fra EASJ i en periode. I sådanne tilfælde vil du få en skriftlig 

advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. Bliver du bortvist fra en prøve, tæller det 

som et brugt prøveforsøg. 
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Under eksamen 

 

Eksamen er offentlig  

En mundtlig/praktisk eksamen er offentlig – dvs. andre kan overvære din eksamen, og du kan invi-

tere gæster. Hvis det er en individuel eksamen, hvor der eksamineres på basis af et gruppefremstillet 

produkt, må de andre medlemmer af gruppen ikke være til stede i lokalet, før de selv skal eksami-

neres. 

 

EASJ kan begrænse adgangen til eksamen, f.eks. af hensyn til dig som eksaminand eller ved opga-

ver, hvor der er en aftale om fortrolighed med en virksomhed. Eksaminator kan begrænse adgangen 

til eksamenslokalet af pladshensyn og udelukke enkeltpersoner fra at overvære eksamen, hvis det 

er nødvendigt for at opretholde ro og orden. 

 

Sygdom 

Bliver du syg under en prøve, skal du straks give besked til eksaminator eller eksamenstilsyn. Hvis 

prøven afbrydes, vil det ikke tælle som et brugt forsøg. Du skal aflevere/fremsende en lægeerklæring 

(som du selv skal betale) senest 8 dage efter eksamensdatoen til studiesekretariatet, hvis du vil have 

mulighed for at komme til sygeeksamen. Ellers tæller det som et brugt forsøg. Tidspunkt for syge-

eksamen kan ses af eksamensplanen. 

 

Id 

Ved skriftlige prøver: Læg dit billede-id frem på bordet ved starten af eksamen. Når prøven er sat i 

gang, vil eksamenstilsynet kontrollere det. Ved andre prøver skal du kun vise id på opfordring. 

 

Snyd og forstyrrelser 

Hvis du skaffer dig uretmæssig hjælp, hjælper andre eksaminander, eller bruger andre hjælpemidler 

end de tilladte, vil du blive bortvist fra prøven. Hvis du forstyrrer prøven, kan du også blive bortvist 

fra prøven. I begge tilfælde vil prøven tælle som et brugt forsøg. 

 

Lyd- og billedoptagelser 

Der må ikke foretages lyd- og billedoptagelser under eksamen, med mindre det er en del af prøve-

forløbet. I så fald foretages optagelserne af EASJ. 

 

Brug af pc ved skriftlig eksamen 

EASJ stiller ikke pc´er til rådighed ved eksamen. Det betyder, at du selv skal medbringe pc, en 

forlængerledning, som tilsluttes den strømkapacitet, som er indlagt i eksamenslokalet, samt en USB-

nøgle. 

 

Regler for elektronisk aflevering i Fronter efter en skriftlig eksamen 

 Du skal medbringe en tom USB-nøgle til den skriftlige eksamen. 

 Inden den skriftlige eksamen er afsluttet logger du ind på Fronter under den afleveringsmappe, 

som er oprettet til den pågældende eksamen. Stien til afleveringsmappen oplyses ved eksa-

mens start. Her lægger du din eksamensbesvarelse på den måde, der er beskrevet nedenfor. 

Du skal have uploadet din besvarelse på Fronter inden eksamenstidens udløb. 
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 Samtidig tager du din besvarelse og lægger den på USB-nøglen, som du har medbragt. USB-

nøglen lægges i kuverten med dit navn på og afleveres til eksamensvagten inden, du forlader 

lokalet. USB-nøglen er en ekstra back-up og kontrol på din aflevering i Fronter. Husk, at det, du 

lægger på Fronter og på USB-nøglen, skal være identisk. 

 Alt tekstmateriale skal afleveres som PDF-filer. 

 Har du tekniske problemer i forhold til aflevering, kan du, inden tidsfristen for aflevering er over-

skredet, kontakte eksamensvagten. 

 Er opgaven ikke afleveret i det tidsrum, afleveringsmappen er åben, anser vi opgaven for ikke 

afleveret. 

 

Aflevering i Fronter 

 Klik på afleveringsmappen i det givne rum i Fronter. 

 Hvis der er tale om en enkeltmandsaflevering, trykker du på knappen ”Upload fil” og vælger fi-

len. 

 Hvis der er tale om en gruppeaflevering, skal du først afkrydse dig selv og dine gruppekamme-

raters navne og derefter trykke på knappen ”Foretag aflevering på vegne af” og vælge filen. 

 

Særlige regler ved skriftlige prøver  

 Du må ikke komme ind i prøvelokalet, før de tilsynsførende er til stede.  

 EASJ kan bestemme, hvor du skal sidde (bordkort).  

 Papir udleveres af EASJ. Du må ikke bruge eget papir.  

 Der er ikke særlige krav til, om du skriver med kuglepen eller blyant.  

 Hvis du har brug for at forlade prøvelokalet, skal det ske under opsyn.  

 I den sidste halve time inden prøvens afslutning må du ikke forlade lokalet, heller ikke selv 

om du har afleveret.  

 Ingen opgavesæt eller besvarelser (heller ikke kladdepapir) må fjernes fra prøvelokalet før 

prøven er afsluttet.  

 Du må ikke forlade din plads, før din besvarelse er afleveret.  

 Hvis der afleveres på papir: 

o skal samtlige stykker papir, der afleveres til bedømmelse, udfyldes foroven med: 

navn, dato og holdnummer 

o du afgør selv, hvilket materiale der skal afleveres til bedømmelse. Det skal tydeligt 

fremgå, hvad du ønsker bedømt 

o din besvarelse skal afleveres i det udleverede omslag. 

 

Efter eksamen 

 

Bedømmelse/eksamensresultat 

Du kan se på eksamensplanen, hvornår karaktererne skal være givet. Karaktererne for skriftlige 

prøver slås op på opslagstavlen og på Fronter. 

 

Der gives ikke telefonisk oplysning om eksamensresultater. 
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Omprøve  

Hvis du ikke har bestået eksamen, skal du til omprøve. Datoen står på eksamensplanen. Der afhol-

des kun én omprøve. Består du heller ikke omprøven, må du vente til næste ordinære eksamens-

termin. 

 

Hvis eksamen kombinerer praktisk arbejde og flere prøveformer, kan du se i studieordningen, hvilke 

dele der skal tages om i omprøven. 

 

Du har i alt 3 forsøg til hver eksamen. Kun i ganske særlige tilfælde kan EASJ - efter ansøgning fra 

dig - give dig dispensation for flere forsøg. 

 

Klager  

Hvis du er utilfreds med eksamen, kan du klage i forlængelse af disse retningslinjer:  

 Vi skal have din klage senest 2 uger efter, karakteren er offentliggjort. EASJ kan ved usæd-

vanlige forhold dispensere fra fristen. 

 Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

 Klagen skal være individuel – du kan kun klage over din egen eksamen. Hvis I evt. er flere, 

der vil klage over det samme forhold, skal I lave hver jeres klage. 

 Klagen skal sendes til studiesekretariatet og stiles til studielederen for den pågældende ud-

dannelse. 

 Du kan få udleveret en kopi af den stillede opgave og af din eventuelle skriftlige besvarelse 

til brug for klagesagen. 

 

Klagen kan vedrøre: 

1. Eksamensgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til 

uddannelsens mål og krav. 

2. Prøveforløbet. 

3. Bedømmelsen. 

 

Klagesagen vil herefter blive behandlet efter reglerne ”Klager over prøver” (§ 40 - § 45) i eksamens-

bekendtgørelsen – se denne for nærmere detaljer eller kontakt studielederen. 

 

Anke af klageafgørelse 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen af en klage, kan du anke i forlængelse af disse retningslinjer:  

 Vi skal have din anke senest 2 uger efter, at du er gjort bekendt med afgørelsen af din klage. 

EASJ kan ved usædvanlige forhold dispensere fra fristen. 

 Anken skal være skriftlig og begrundet. 

 Anken skal sendes til studiesekretariatet og stiles til studielederen for den pågældende ud-

dannelse. 

 

Anken vil herefter blive behandlet efter reglerne om ”Anke af afgørelse” (§ 46 - § 50) i eksamensbe-

kendtgørelsen – se denne for nærmere detaljer eller kontakt studielederen. 


