Regler for afholdelse af skriftlige og mundtlige prøver i udlandet for
studerende ved bachelor- og kandidatuddannelser på CBS
I henhold til §§ 8, 11 og 12 i Bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved
universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fastsættes følgende regler om afholdelse af
skriftlige og mundtlige prøver i udlandet for studerende ved bachelor- og kandidatuddannelser på
CBS
§ 1. CBS kan efter anmodning fra en studerende afholde prøver på en dansk repræsentation (ambassade eller konsulat) eller andre steder i udlandet som f.eks. på et partneruniversitet, når det er
begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i universitetets
prøver i Danmark, og når vedkommende prøvested er indforstået hermed.
Stk. 2. Som udland regnes i denne sammenhæng også Grønland og Færøerne.
Stk. 3. Prøver kan enten være skriftlige stedprøver, jf. § 3, eller mundlige stedprøver, jf. § 4.
§ 2. På fuldtidsstudier er det forventningen, at de studerende befinder sig på CBS på de tidspunkter
der er fastsat for prøverne på studiet og som udmeldes i god tid inden prøvernes afholdelse. Prøver i
udlandet afholdes derfor kun, hvor der er væsentlige praktiske eller økonomiske grunde til dette, eller
hvor de oprindeligt udmeldte tidspunkter for en prøves afholdelse ændres.
Stk. 2. Studielederen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at afholde prøven i udlandet er
til stede, jf. stk. 1.
Stk. 3. Det er endvidere en forudsætning, at studielederen vurderer, at den pågældende prøve kan
gennemføres på betryggende vis under iagttagelse af de i §§ 3-5 nævnte bestemmelser, samt at
eksamensbestemmelserne for prøven tillader en individuel udprøvning.
§ 3. For skriftlige stedprøver gælder, at eksaminationen skal finde sted samtidig med den tilsvarende prøve på CBS. Studielederen kan undtagelsesvist dispensere fra dette krav, såfremt det
kan begrundes i særlige forhold. I så fald skal der udarbejdes en særskilt opgave til prøven i
udlandet.
Stk. 2. Det pågældende prøvested skal erklære sig indforstået med at modtage og opbevare
opgaveteksten på betryggende vis samt i at returnere opgavebesvarelsen umiddelbart efter prøvens
afholdelse. Opgaveteksten og opgavebesvarelsen skal fremsendes via kurér-tjeneste eller på anden
sikker måde.
§ 4. For mundtlige stedprøver gælder, at prøven afholdes som videokonference eller ved hjælp af
andre tilsvarende tekniske foranstaltninger (Skype og lign.). Eksaminator(er) og censor kan
således opholde sig andre steder, men skal eksaminere og give karakter efter bekendtgørelsen i
øvrigt.
Stk. 2. Det pågældende prøvested skal erklære sig indforstået med at stille det nødvendige tekniske
udstyr og den nødvendige tekniske support til rådighed under prøveforløbet.
Stk. 3. For prøven gælder endvidere ”Vejledning til Skype-eksamen på CBS”.
§ 5. For alle prøver gælder, at studielederen udpeger eller godkender tilsynsførende og andre
personer, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet, og som skal være hos den
studerende under hele prøveforløbet.
Stk. 2. Som tilsynsførende kan ikke udpeges eller godkendes personer, der er ansat i eller tilknyttet en
virksomhed, hvor den studerende er ansat, er i internship eller har anden lignende tilknytning.

Stk. 3. Afholdelse af prøver i udlandet skal finde sted efter eksamensbekendtgørelsens og studieordningens regler i øvrigt. Den pågældende repræsentation/institution skal således garantere, at
prøven kan afvikles under samme vilkår som ved afholdelse af prøven på CBS, herunder at der
ikke er adgang for eller til uvedkommende under eksaminationen og at eksaminanden ikke har
adgang til hjælpemidler, der ikke er angivet som tilladte til den pågældende prøve.
§ 6. Den studerende afholder de særlige udgifter, som prøvestedet har i forbindelse med
afviklingen af den pågældende prøve, herunder evt. lønomkostninger til tilsynsførende og andre
personer, der er involveret i prøveafviklingen på prøvestedet.
Stk. 2. Det er en betingelse, at den studerende forud for prøvens afholdelse skriftligt til såvel CBS
som prøvestedet har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter, jf. stk. 1.
Stk. 3. Den studerende afregner de i stk. 1 nævnte udgifter direkte med prøvestedet.
Stk. 4. Ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet finder bekendtgørelsen om
betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten anvendelse.
§ 7. CBS afholder normalt de særlige udgifter som CBS har i forbindelse med prøvens tilrettelæggelse og afvikling. CBS kan i særlige tilfælde, hvor der er tale om ekstraordinært store
omkostninger lade den studerende helt eller delvist betale for de udgifter, som universitetet har
afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Dette gælder navnlig, hvor der er tale om at udarbejde
en særskilt opgave, jf. § 3, stk. 1. Det er i så fald en betingelse, at den studerende forud skriftligt har
erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter på grundlag af et af CBS meddelt skøn over
beløbets forventede størrelse. CBS kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.
§ 8. For afholdelse af prøver i udlandet gælder i øvrigt:
1) At den studerende i god tid inden eksamenstidspunktet retter henvendelse til Programme
Manageren for den pågældende uddannelse, med angivelse af hvilken prøve der ønskes
aflagt i udlandet. Henvendelsen skal normalt ske senest 2 måneder inden prøvetidspunktet.
I særlige tilfælde, f.eks. hvor det oprindeligt udmeldte tidspunkt for en prøves afholdelse
ændres, kan fristen fraviges.
2) At den studerende selv skal etablere og formidle kontakten mellem prøvestedet og CBS.
3) At prøvestedet skal udpege en navngiven kontaktperson, med hvem CBS kan
kommunikere.
4) At den pågældende studieleder herefter vurderer, om betingelserne, for at prøven kan
afholdes i udlandet, er til stede, jf. § 2, stk. 2 og 3, og meddeler afgørelsen til den
studerende.
5) At studieadministrationen i forbindelse med en accept af afholdelse af prøve i udlandet
orienterer den studerende om betingelserne herfor, herunder de økonomiske betingelser, jf.
§ 6 og 7.
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