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Nærværende principper danner grundlag for eksamensplanlægningen på uddannelserne på
Aarhus BSS. Det er alle i eksamensplanlægningen implicerede parters ansvar, under hensyn til
principperne, at bidrage til en hensigtsmæssig og effektiv planlægningsproces, og derfor er
principperne – hvor dette skønnes hensigtsmæssigt – suppleret af præciseringer af ledelseskompetence og handleansvar.
Såvel de generelle principper som de studentervenlige hensyn er ikke prioriterede, men skal
ses som sættende en samlet ramme for de hensyn, afvejninger og procedurer, der ligger til
grund for eksamensplanlægningen på Aarhus BSS. Det overordnede mål med eksamensplanlægningen er at lægge fornuftige planer for de studerende, der ideelt set tilgodeser deres mulighed for at have fornuftige mellemperioder til forberedelse af de enkelte (ordinære) eksamener, samt sikre, at eksaminatorerne har rimelige arbejdsvilkår i forbindelse med eksamensafviklingen.
Principperne er blevet udformet efter drøftelser blandt studieledere, institutledere, medarbejdere og studenterrepræsentanter samt efter input fra relevante studieadministrative medarbejdere.

Generelle principper for eksamensplanlægning
1. De ordinære eksamener afvikles som hovedregel i hhv. december-januar og
maj-juni. Reeksamener afvikles som hovedregel i en i det til enhver tid gældende eksamensårshjul nærmere fastsat periode i februar samt i august. De bekendtgørelsesbelagte frister for bedømmelser skal selv sagt overholdes uanset,
hvornår eksamenen er afviklet i praksis.
2. Skriftlige eksamener vil i eksamensperioden som hovedregel blive afviklet tidligere end mundtlige eksamener af hensyn til den nødvendigvis længere bedømmelsestid.
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3. Afvikling af skriftlig eksamen foregår i tidsrummet mandag-torsdag kl. 9-19, fredag kl. 9-18 samt lørdag kl. 9-15 (indtil kl. 16.30 ift. maksimum for dispensationer). Der sigtes så vidt muligt efter at afvikle eksamenerne mandag-fredag,
men lørdag indgår som en almindelig dag i planlægningsfasen, dvs. at man
som studerende kan forvente, at der undervejs i ens uddannelsesforløb vil
være én eller flere eksamener, som falder på en lørdag. Det er i ekstraordinære tilfælde muligt også at afvikle skriftlige eksamener søndag og da efter
samme rammer som lørdag.
4. Afvikling af mundtlig eksamen kan som hovedregel foregå i tidsrummet mandag-fredag kl. 9-17. Det er også, hvis det er nødvendigt for at kunne få en fornuftig eksamensplan, muligt at afvikle mundtlig eksamen lørdag kl. 9-15.
5. Den lokalemasse, der administreres af Aarhus BSS, er fælles, dvs. at institutterne
og uddannelserne ikke råder over eller som udgangspunkt har fortrinsret til specifikke lokaler i forbindelse med undervisning eller eksamen – dog er det et grundlæggende princip, at det i forbindelse med såvel skemalægningen som eksamensplanlægningen i videst muligt omfang tilstræbes at placere undervisning og
(mundtlige) eksamener i lokaler i nærheden af en uddannelses ”hjemsted”, dvs. i
nærheden af fagmiljøet, instituttet, studenterorganisationerne, beslægtede fagmiljøer o.l. i Universitetsparken og på Fuglsangs Allé eller i Herning.
6. Ved afvikling af mundtlige eksamener skal den studerende møde frem 1 time
før ens forventede eksamenstid. Studerende, der skal op i løbet af den første
time skal dog først møde op til eksamenstidspunktet. Dette gælder både ift. ordinær eksamen og reeksamen.
7. Den (eller én af de) opgaveansvarlige VIPer skal være telefonisk tilgængelig for
eksamenstilsynet som minimum den første time af en skriftlig eksamen eller i
forbindelse med offentliggørelse af en hjemmeopgave. Hvis den opgaveansvarlige VIPer er bortrejst, kan dennes eksamensvagt varetages af eksamen-opgavegodkenderen/en faglig kompetent kollega.
8. VIPer har mulighed for via de almindelige indmeldingskanaler fra instituttet til
Aarhus BSS StudiePlan at angive af institutlederen godkendte begrænsninger til
placeringen af eksamenerne, som vedkommende er involveret i. Det er som udgangspunkt ikke muligt for VIPer at blokere for datoer for afvikling af skriftlige
eksamener. ”Blokeringer”, der er indmeldt senere end den almindelige indmelding fra instituttet, forsøges imødekommet, men kan ikke garanteres.
9. Eksterne eksaminatorer kan i forbindelse med mundtlige eksamener have ønsker
til, hvornår de kan eksaminere, og disse ønsker søges imødekommet. Det er den
relevante studieleders opgave at sikre forventningsafstemning herom i forbindelse med indgåede aftaler med eksterne undervisere/eksaminatorer.
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Ansvar for kvalitetssikring af eksamensplan
1. Den enkelte underviser/eksaminator har ansvar for at kvalitetssikre sin egen eksamensplan i forhold til det udkast, der sendes af Aarhus BSS StudiePlan, dvs. at
den enkelte underviser/eksaminator skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de begrænsninger, vedkommende med institutlederens tilladelse
har fået fremsendt fra instituttet til StudiePlan, og udkastet til eksamensplan.
2. Studielederen har ansvar for at sikre, at den samlede eksamensplan ser fornuftig
ud set fra studenterside.
3. Det er instituttets ansvar at sikre en samlet indmelding vedr. eventuelle rettelser
til eksamensplanen til StudiePlan – når fristen for rettelser er udløbet, anses eksamensplanen (efter tilretning på baggrund af indmeldingerne) for endelig.

Studentervenlige hensyn i forbindelse med eksamensplanlægning
1. Lokalet passer til den givne eksamensaktivitet, således at den enkelte studerende har
rimelige pladsforhold og arbejdsvilkår.
2. Eksamensplanen er klar til de studerende i rimelig tid forud for de forestående eksamener.
3. Det tilstræbes, at eksamensplanen for de ordinære eksamener så vidt muligt tilgodeser de studerendes mulighed for at have fornuftige mellemperioder til forberedelse
af de enkelte eksamener.
4. Af hensyn til studiemiljøet tilstræbes det at afholde de mundtlige eksamener i nærheden af de enkelte uddannelsers ”hjemsted”, dvs. i nærheden af fagmiljøet, instituttet,
studenterorganisationerne, beslægtede fagmiljøer o.l. i henholdsvis Universitetsparken og på Fuglsangs Allé eller i Herning.
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