Regler for deltagelse i sygeprøve ved
masteruddannelser ved CBS
I henhold til § 18a, i bekendtgørelse nr. 670 af 24. juni 2014 om eksamen og censur ved
universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fastsættes følgende regler om adgangen til at deltage i
sygeprøver ved masteruddannelserne på CBS:

A. Adgang til sygeprøve
Der er adgang til at deltage i en sygeprøve, hvis den studerende har dokumenteret, at han/hun har været
forhindret i at deltage i den ordinære prøve på grund af sygdom eller andre dermed ligestillede forhold. Dette
gælder kun sygdom ved ordinære prøver; studerende, der på grund af sygdom m.v. har været forhindret i at
deltage i en syge- eller omprøve, må derfor vente med at gå til eksamen til næste ordinære prøve.
Med sygdom ligestilles alvorlig sygdom i nærmeste familie og ulykkestilfælde.
Andre ekstraordinære forhold, der har forhindret den studerendes fremmøde til en ordinær prøve,
forelægges studielederen for den pågældende uddannelse til afgørelse.
Terminer for afholdelse af sygeprøve offentliggøres af den enkelte uddannelse.
Deltagelse i sygeprøve tæller ikke som fornyet deltagelse i den pågældende prøve.

B. Fremgangsmåde
1. Studerende, der ikke kan møde til prøve
Den studerende skal snarest muligt og inden 8 dage efter den ordinære prøves afholdelse aflevere/indsende
en lægeerklæring, dækkende tidspunktet for den pågældende prøves afholdelse. Det skal af den studerende
præciseres, hvilke/hvilken prøve/-r lægeerklæring vedrører.
Ligestillet med lægeerklæring er rapport fra skadestue, indlæggelsesseddel eller anden fyldestgørende
dokumentation fra en myndighed.
Dokumentation for sygdom - eller dermed sidestillede forhold - afleveres/indsendes til studiesekretariatet for
den pågældende uddannelse.
I enkelte tilfælde har en læge afslået at udstede lægeerklæring under henvisning til, at en sådan først kan
udstedes på sygdommens 4. dag, jfr. de almindelige regler. CBS har fra Den Almindelige Danske
Lægeforening fået bekræftet, at lægeerklæringer, der skal bruges ved eksaminer og lignende, falder ind
under en undtagelsesbestemmelse, og lægeerklæringen kan udstedes fra sygdommens 1. dag.
Opmærksomheden henledes på at den studerende selv skal tilmelde sig sygeprøven inden for de fastsatte
tidsfrister, medmindre det af studieordningen for den pågældende uddannelse fremgår, at der er automatisk
tilmelding til syge-/omprøven.

2. Studerende, der må afbryde en påbegyndt eksamination
2.1 Skriftlig prøve
En studerende, der har fået udleveret opgaveteksten, betragtes som havende deltaget i prøven.
I de undtagelsestilfælde hvor en studerende under en prøve rammes af akut sygdom, skal den studerende
forholde sig som følger:
1. Den tilsynsførende i eksamenslokalet skal have besked om, at den pågældende forlader prøven på
grund af sygdom.
2. Den studerende skal omgående (samme dag eller senest den følgende hverdag) henvende sig til en
læge og anmode om en bekræftelse på, at lægen anser det for sandsynligt, at det var på grund af
sygdom, den pågældende studerende måtte afbryde prøven.
3. Dokumentation indsendes så hurtigt, som sygdommen tillader det, dog senest 1 uge efter den
ordinære prøves afholdelse. Dokumentationen stiles som anført under punkt B.1
4. Såfremt det af den indsendte lægeerklæring fremgår, at der har foreligget akut sygdom, skal der ikke
foretages en bedømmelse af den indleverede opgavebesvarelse, og den studerende kan deltage i
sygeprøven, uden at det tæller som et nyt prøveforsøg.

2.2 Mundtlig prøve
En studerende, der har fået eksamensspørgsmålet udleveret, betragtes som havende deltaget i prøven.
I de undtagelsestilfælde hvor en studerende under en prøve rammes af akut sygdom, skal den studerende
forholde sig som følger:
-

Eksaminator skal have besked om, at den pågældende forlader prøven på grund af sygdom.
Derefter er proceduren som beskrevet under pkt. 2.1. om skriftlig prøve, underpunkterne 2-4.

Opmærksomheden henledes på at den studerende selv skal tilmelde sig sygeprøven inden for de fastsatte
tidsfrister medmindre det af studieordningen for den pågældende uddannelse fremgår, at der er automatisk
tilmelding til syge-/omprøven.
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