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Notat om ny eksamensbekendtgørelse 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen - UFS - har den 14. juni 2022 udstedt en ny 
eksamensbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022 om eksamener 
og prøver ved professions og erhvervsrettede videregående uddannelser (eksa-
mensbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2022, 
og samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i er-
hvervsrettede videregående uddannelser. 
 
Bekendtgørelsen og følgebreve fra UFS vil blive lagt i SAR.  
 
I det følgende gennemgås alle større ændringer i den nye bekendtgørelse i 
forhold til den hidtil gældende.  
 
Overordnet set har UFS harmoniseret eksamensbekendtgørelsen på professions- 
og erhvervsområdet og universitetsområdet og givet bekendtgørelsen en ny 
struktur. Der er flere bestemmelser, der flytter til andre bekendtgørelser, hvor de 
efter UFS’s vurdering passer bedre.  
 
UFS har endvidere udstedt en censorbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 458 af 
19. april 2022 om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddan-
nelser). 
 
1. Definition af prøveformer 
 

 Løbende prøver er prøver, der er en del af undervisningen. Løbende prø-
ver kan ikke bedømmes med ekstern censur. 

 Delprøver dækker over en prøve i en nærmere identificeret del af et ud-
dannelseselement, hvor hver identificeret del afsluttes med en prøve. Ef-
ter den sidste delprøve beregnes en samlet karakter for uddannelsesele-
mentet efter uddannelsesinstitutionens fastsatte regler. Ikke beståede 
delprøver kan tages om, hvis den endelige karakter ikke er mindst 02 
uden oprunding. Beståede delprøver kan ikke tages om. Delprøver kan 
være med eller uden censur. 

http://www.cbs.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458


 

 

 

 

 

 

 

 

 Eksamen i et uddannelseselement er en eksamen, der afslutter et under-
visningsforløb. 

 Afsluttende eksamen dækker over den prøve, der afslutter uddannelsen, 
fx afsluttende projekt.  

 Gruppeprøver kan både være mundtlige, skriftlige eller mundtlige på 
baggrund af et skriftligt produkt. Ved mundtlige gruppeprøver skal hver 
enkelt deltager kunne bedømmes individuelt. Ved skriftlige gruppeprø-
ver skal hver deltagers bidrag derfor fremgå at produktet, således at der 
kan foretages en individuel bedømmelse. Dette kan fraviges, hvis der ef-
terfølgende det skriftlige produkt følges op af en mundtlig prøve.  
 

Dette er ikke en udtømmende liste over prøveformer, så der er mulighed for at 
have andre. CBS’ navngivning af prøver og eksaminer ændres ikke. 
 
 
2. Særlige eksamensvilkår 
 
UFS har foretaget en præcisering i § 8, fra ”universitetet kan tilbyde særlige prøve-
vilkår” til ”universitetet kan dispensere fra fastsatte eksamens- eller prøvevilkår”. 
Meningen er at tydeliggøre, at det er studienævnet, der har kompetencen til at 
træffe afgørelse i ansøgning om særlige prøvevilkår. Umiddelbart er et kollegialt 
organs kompetence umistelig, hvilket betyder, at dispensationsansøgninger kun 
kan behandles af studienævnet, og at kompetencen ikke kan videredelegeres. Det 
er dog antaget i dansk ret, at et kollegialt organ kan delegere sin kompetence til 
at træffe afgørelse i ukomplicerede sager, hvor der er en fast praksis, og nævnet 
får forelagt afgørelserne til orientering. Administrationen kan derfor behandle sa-
ger i de nævnte tilfælde, hvis der foreligger en delegationsskrivelse fra studienæv-
nene.  
 
 
3. Eksamensforudsætninger 
 
UFS har præciseret, at eksamensforudsætningerne skal være opfyldt, inden den 
studerende deltager i eksamen første gang. Det skal fremgå af studieordningen, 
hvordan en studerende alternativt kan opfylde en eksamensforudsætning i til-
fælde af fx sygdom.  
 
 
4. Omprøveformen 
 
Studienævnet kan beslutte, at en omprøve skal være en anden end den ordinære. 

UFS har i forbindelse med de nye eksamensbekendtgørelse for universitetsuddan-

nelser i følgebrevet præciseret, at det er væsentligt, at de studerende på forhånd 

ved, hvad der gælder til omprøven. Det betyder, at en alternativ prøveform skal 

meddeles i god tid inden omprøven. Ifølge styrelsen er en uge inden omprøven 

ikke tilstrækkeligt. Begrundelsen er, at det ikke er ligegyldigt for en studerende, 

om vedkommende skal forberede sig på en mundtlig eller skriftlig prøve. Det 

samme må antages at gælde for erhvervsuddannelserne. 

 

5. Virtuelle prøver 



 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen kan afholde virtuelle prøver, og har selv ansvaret for, at det sker for-

svarligt, dvs. uden snyd. 

 

6. Eksamenssprog 

Det fremgår af § 23, at eksamen afholdes på det sprog, der er undervist i. Det be-

tyder, at der ikke kan stilles krav om fremmedsproget eksamen, hvis undervisnin-

gen er foregået på dansk. Universitetet kan dog tillade, at den studerende eksami-

neres på et fremmedsprog, hvis den studerende ønsker det. Den studerende har 

ret til at blive eksamineret på svensk eller norsk i henhold til den nordiske sprog-

konvention.  

 

7. Votering  

Det fremgår nu eksplicit af eksamensbekendtgørelsen, at det kun er eksaminator 
og censor, der må være til stede under voteringen, jf. § 26. 
 
 
8. Bedømmelsesfrister 
 
Der er indsat frister for bedømmelse af skriftlige opgaver i § 29, hvorefter skrift-
lige opgaver skal være bedømt senest 4 uger efter afholdelse af aktiviteten, og af-
sluttende projekter skal være bedømt senest 6 uger efter aflevering. 
 
 
9. Eksamenssnyd 
 
Som noget nyt kan en studerende nu også få en advarsel, jf. § 34, stk. 4, der er 
mindstesanktionen. Tidligere var sanktionen alene en bortvisning fra prøven eller 
i grove tilfælde en bortvisning fra universitetet i en begrænset eller ubegrænset 
periode. 
 
 

10. Begrundelse i eksamensklager- og anker 

UFS har fjernet bestemmelsen om, at en eksamensklage/anke skal være begrun-

det, jf. § 40. Hvis en klage ikke er begrundet, må bedømmeren/erne behandle sa-

gen på det foreliggende grundlag, hvilket er klagers eget ansvar. 

Som noget nyt er det præciseret, at der ikke kan klages over faglige spørgsmål ved 

en ombedømmelse eller omprøve, jf. § 47. Retlige spørgsmål kan stadig indbrin-

ges for styrelsen.  

 

11. Eksamensklager- og anker og tilbud om ombedømmelse 

Som noget nyt skal alle sagens akter ikke sendes med til de nye bedømmere, når 
den studerende får tilbud om ombedømmelse.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

De nye bedømmere skal fremover kun have eksamensopgaven og opgavebesva-
relsen tilsendt, jf. § 46, stk. 3, i bekendtgørelsen. Som noget yderligere nyt, skal 
ankenævnets afgørelse være meddelt den studerende (og universitetet) senest 2 
måneder efter, at klagen er indgivet. 
 


