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Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding 
fra prøver  

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter og Lovbekendtgørelse 
nr. 1147 af 23. oktober 2014 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser med senere ændringer mm. samt dertilhørende bekendtgørelser 
fastsættes:   

Tilmelding til prøve for studerende på bachelor- og kandidatuddannelser:  

§ 1. Den studerende er automatisk tilmeldt til den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt 
til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver.  

stk. 2. Såfremt den studerende ikke opfylder en forudsætning eller betingelse for at kunne 
indstille sig til en prøve, som er knyttet til den aflagte undervisning, har den studerende brugt et 
prøveforsøg. Den studerende tilmeldes enten til omprøve i samme eksamenstermin eller 
undervisning i førstkommende mulige semester med henblik på at opfylde forudsætningen eller 
betingelsen for at kunne indstille sig til prøven. Det vil fremgå af studieordningen, hvilken 
mulighed den studerende har. 

stk. 3. Den studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, er automatisk tilmeldt til 
omprøve i samme eksamenstermin, såfremt uddannelsen er tilrettelagt i en semesterstruktur. 
Såfremt uddannelsen ikke er tilrettelagt i en semesterstruktur, foretages automatisk tilmelding til 
omprøve inden for seks måneder efter den ordinære prøve. 

stk. 4. Tilmelding til tredje prøveforsøg sker på den studerendes eget initiativ via de studerendes 
selvbetjening, med mindre andet meddeles de studerende via studieportaler og lignende. 
Tilmelding foretaget på anden vis kan ikke forventes behandlet. 

Stk. 5. Hvis tilmelding til et nyt fag forudsætter, at forudgående fag eller fagelementer er bestået 
(faglig progression), bliver den studerende automatisk tilmeldt til tredje prøveforsøg i 
forudsætningsfaget. Krav om faglig progression fremgår af studieordningen. 

stk. 6. Studienævnet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1, 2 og 3. Studieleder kan 
ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra stk. 5.  

Tilmelding til prøve for studerende, der er indskrevet på en professionsbachelor- eller 
erhvervsakademiuddannelse:  
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§ 2. Den studerende er automatisk tilmeldt til prøven eller prøverne, når den studerende er 
tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver.  

stk. 2. Den studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, er automatisk tilmeldt til 
omprøven og derefter eventuelt igen til næste ordinære termin.  

stk. 3. Studienævnet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1 og 2.  

Tilmelding til prøve for studerende på masteruddannelser og anden deltidsuddannelse 
efter universitetsloven eller lov om åben uddannelse:  

§ 3. Tilmelding til et fag eller et fagelement omfatter også tilmelding til den eller de 
prøveelementer, der afslutter forløbet, med mindre andet meddeles de studerende via 
studieportaler og lignende.  

stk. 2. Tilmelding til prøve eller prøveelement, når prøven ikke aflægges i umiddelbar 
forlængelse af et tilhørende fag eller fagelement, sker på de studerendes eget initiativ via de 
studerendes selvbetjening, med mindre andet meddeles de studerende via studieportaler og 
lignende. Tilmelding foretaget på anden vis kan ikke forventes behandlet.  

stk.3. Studieleder kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1 og 2.  

Afmelding fra prøve for studerende på bachelor- og kandidatuddannelser:  

§ 4. Afmelding til første prøveforsøg og andet prøveforsøg kan ikke finde sted, og der er brugt et 
prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.  

stk. 2. Afmelding fra tredje prøveforsøg kan ske på de studerendes selvbetjening, med mindre 
andet meddeles de studerende via studieportaler og lignende. Afmelding på anden vis kan ikke 
forventes behandlet. Hvis der er krav om faglig progression, kan afmelding fra tredje 
prøveforsøg ikke finde sted. Krav om faglig progression fremgår af studieordningen. 

stk. 3. Rettidig afmelding fra tredje prøveforsøg er senest syv dage før prøven afholdes. Ved 
prøver, der strækker sig over flere dage, regnes fristen fra den første prøvedag i disciplinen.  

stk. 4. For sen afmelding resulterer i registrering af et brugt prøveforsøg.  

stk. 5. Studienævnet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1. Studieleder kan ved 
usædvanlige forhold dispensere fra stk. 2, 3 og 4.  

Afmelding fra prøve for studerende, der er indskrevet på en professionsbachelor- eller 
erhvervsakademiuddannelse:  

§ 5. Afmelding til en prøve kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den 
studerende ikke deltager i prøven.  



stk. 2. Studienævnet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1.  

Afmelding fra prøve for studerende på masteruddannelser og anden deltidsuddannelse 
efter universitetsloven eller lov om åben uddannelse:  

§ 6. Afmelding fra prøve skal ske på de studerendes selvbetjening, med mindre andet meddeles 
de studerende via studieportaler og lignende. Afmelding på anden vis kan ikke forventes 
behandlet.  

stk. 2. Rettidig afmelding fra prøve er senest syv dage før prøven afholdes. Ved prøver, der 
strækker sig over flere dage, regnes fristen fra den første prøvedag i disciplinen.  

stk. 3. For sen afmelding resulterer i registrering af et brugt prøveforsøg.  

stk. 4. Studieleder kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1, 2 og 3. 

Tilsynsprøver – skriftlige, mundtlige eller praktiske prøver, der afholdes under tilsyn på et 
bestemt sted i et bestemt tidsrum:  

§ 7. Til tilsynsprøver må kun medbringes tilladte hjælpemidler. Tilladte hjælpemidler fremgår af 
det enkelte fagelements beskrivelse i studieordningen eller i kursuskataloget. Eksaminander skal 
selv medbringe skriveredskaber og tilladte hjælpemidler. 

stk.2. Musikafspillere, mobiltelefoner, tablets og lignende må ikke tilgås under tilsynsprøven og 
skal opbevares slukket i egen aflukket taske under prøven.  

stk. 3. Det er ikke tilladt at låne noget – herunder hjælpemidler – fra andre eksaminander under 
tilsynsprøven.  

stk. 4. Eksaminander bærer risikoen for medbragte hjælpemidler og andre genstande under 
tilsynsprøven, og for tilladte og medbragte hjælpemidlers driftssikkerhed.  

stk. 5. Det er ikke tilladt at ryge under tilsynsprøven. Det er således ikke tilladt at forlade 
prøvelokalet med henblik på rygning.  

§ 8. Eksaminander skal medbringe gyldig legitimation (studiekort) ved fremmøde til 
tilsynsprøve. Undladelse heraf kan medføre afvisning fra deltagelse i prøven. Afvisningen 
registreres som et brugt prøveforsøg.  

stk. 2. Eksaminander skal være på plads i prøvelokalet inden tilsynsprøven går i gang. Fremmøde 
efter det tidspunkt, hvor prøven er angivet at skulle gå i gang, kan medføre afvisning fra 
deltagelse i prøven. Afvisningen registreres som et brugt prøveforsøg.  

stk. 3. Al kommunikation under tilsynsprøver sker gennem vagter ved tilsynsprøven, og foregår 
ved håndsoprækning.  



stk. 4. Ingen eksaminand må uden tilladelse fra vagten forlade prøvelokalet tidligere end én time 
efter tilsynsprøven er gået i gang.  

§ 9. Når tilsynsprøven er slut, skal eksaminander være klar til at aflevere besvarelsen.  

stk. 2. Universitetet opbevarer glemte hjælpemidler og andre genstande fra prøvelokalet i ét år.  

Klage og dispensation  

§ 10. Behandling af sager om overtrædelse af regler i dette regelsæt, sker efter Aarhus 
Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende.  

§ 11. Klager over prøver fremsendes elektronisk til studieadministrationen på den studerendes 
fakultet. Studieadministrationen sørger for, at den kommer til rette instans hurtigst muligt.  

stk. 2. Klagefristen er 14 dage fra offentliggørelsen af bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig 
og begrundet.  

§ 12. Ansøgning om dispensation fra dette regelsæt og regler fastsat i medfør af dette regelsæt 
skal indgives skriftligt og være begrundet. Ansøgning stiles til studienævnet.    

stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indgives ved semesterstart. Ansøgning indgivet senere 
kan ikke forventes færdigbehandlet inden prøvedagen.  

stk. 3. Studienævnet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 2.  

Delegation:  

§ 13. Dekanen for et fakultet, kan som supplement til dette regelsæt, og inden for dette regelsæts 
rammer fastsætte regler om  

-      brug af IT ved stedprøver, herunder krav til afleveringsformater og skabelonkrav  

-      brug af up- og download i forbindelse med opgaveudlevering og -aflevering  

stk. 2. Er der ikke fastsat regler efter stk. 1, anvendes universitetets regler af 1. september 2015 
om brug af computer ved prøver.  

stk. 3. Supplementer efter stk. 1 vil fremgå som en henvisning i den relevante studieordning, og 
skal være offentliggjort senest ved tilmeldingen til det/de fagelement(-er), der ligger forud for 
prøven.  

Ikrafttræden:  

§ 14. Dette regelsæt træder i kraft d.1. september 2015.  



Stk. 2. Samtidig ophæves Aarhus Universitets regler af 15. oktober 2014 om tilmelding til, 
deltagelse i og afmelding fra prøver og de specifikke regler for diplomingeniøruddannelserne 

Aarhus Universitetet, den 1. september 2015.  

Berit Eika  

Prorektor 
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