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VEJLEDNING VEDR. EKSAMEN – KORT OG GODT  
 
Man har altid ret til 3 på hinanden følgende eksamener: Første ordinære eksamen, reeksamen i samme 
eksamenstermin (1. reeksamen) og næstkommende ordinære eksamen (2. reeksamen). NB: Kursusindhold og 
eksamensvilkår kan ændre sig fra år til år. Studienævnet kan give dispensation til yderligere eksamensforsøg 
såfremt der foreligger usædvanlige forhold til grund for dette.  
 

 Tilmelding af studerende til eksamen: forud for hvert semester skal du tilmelde dig kurser og 
eksaminer i STADS. Er du studerende på første studieår tilmelder AAU dig i STADS. Du bliver 
automatisk registreret for det første eksamensforsøg i kurset uden mulighed for at framelde dig. 
Tilmelding til 2. og 3 eksamensforsøg er du selv ansvarlig for bortset fra specialet. OBS: 3.-9. semester 
kan godt afmelde sig en eksamen, HVIS det gøres i STADS i til- og afmeldingsperioden. Det gælder dog 
ikke for 1. studieår og specialer.  
 

 Deltagelseskrav: er du studerende på første studieår skal du deltage i alle eksaminer. 
Beståelseskravet: du skal desuden bestå alle prøver på 1. og 2. semester før udgangen af andet 
studieår efter studiestart – dvs. inden 24 måneder, hvis ikke det sker udmeldes du, medmindre der 
gives dispensation, hvilket kræver, at der er tale om usædvanlige forhold. 

 

 Syg til eksamen (med lægeerklæring, koster det ikke et forsøg forudsat lægeerklæringen godkendes 
af studienævnet) 
- kontakt din studiesekretær på dagen for eksamen 
- fremsend en lægeerklæring hurtigst muligt og senest to uger efter eksamensafholdelse  
- du skal selv tilmelde dig reeksamen i samme eksamenstermin eller næste ordinære eksamen 
 

 Dumpet et kursus  
- du bruger et eksamensforsøg og du skal selv tilmelde dig reeksamen i samme eksamenstermin eller 
ved næste ordinære eksamen. 
 

 Dumpet et projekt  
- du bruger et eksamensforsøg og du skal selv tilmelde dig reeksamen i samme eksamenstermin eller 
ved næste ordinære eksamen 
- krav til reeksamen stilles af vejleder senest 8 dage efter eksamen (eksamensordning) 
 

 Udeblevet fra eksamen eller reeksamen (bruger et forsøg)  
- du bruger et eksamensforsøg og kan først tilmelde dig reeksamen ved næste ordinære eksamen 
(bortset fra specialeksamen). Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. 

 

 Inden 3. eksamensforsøg 
- lav en handlingsplan og få den godkendt hos den decentrale studievejleder  
- følg så vidt muligt kurset igen (er ikke et krav, men det vejes tungt i studienævnets vurdering af 
dispensation til 4. eksamensforsøg). OBS! Du skal selv holde dig opdateret med kursets indhold og 
eksamensform, der kan skifte ved nyt forløb. 

 Specielle forhold til eksamen (25% ekstra tid, forskellige former for hjælpemidler, brug for enerum, 
høretelefoner, eller dispensation fra reglen om at melde til/fra eksamen op til eksamensdagen)  
- du skal søge én gang pr. semester (først på semestret)  i forbindelse med eksamenstilmelding  
 

 Projekteksamen (gruppeeksamen) 
- eksamen består af fælles fremlæggelse, fælles diskussion og individuelle spørgsmål  
- der afsættes tid til eksamen svarende til mellem 35 og 45 minutter pr. eksaminand (dog 60 minutter 
ved afgangsprojekt på bachelor og kandidat) 
- til stede ved eksamen: eksaminander, eksaminator/er og evt. censor 
 

 Se også regler og retningslinjer omkring eksaminer på uddannelsessiden på cs.aau.dk 

https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/482/482665_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.02.2019.pdf

