
VIGTIGE REGLER  
DU SKAL KENDE I LØBET AF DIN STUDIETID 

1. OG 2. SEMESTER PÅ BACHELORUDDANNELSEN

Førsteårsprøven består af deltagelseskravet og beståelseskravet. Begge krav skal opfyldes, 

før du kan få lov at fortsætte på din uddannelse. 

Deltagelseskravet betyder, at du automatisk tilmeldes det første eksamensforsøg i alle kurser 

på 1. og 2. semester og dermed skal deltage i alle eksaminer på 1. og 2. semester. Hvis du 

udebliver fra en eksamen, opfylder du ikke deltagelseskravet.  

Beståelseskravet vil sige, at du har 24 måneder til at bestå alle dine eksaminer på 1. og 2. 

semester. 

Hvis du ikke består et eller flere fag i første forsøg, skal du selv sørge for at tilmelde dig 

reeksamen i fagene inden de 24 måneder er gået. 

Her finder du en vejledning til, hvordan du tilmelder dig 2. og 3. eksamensforsøg: 

www.tnb.aau.dk/studerende/aalborg/eksamenstilmelding/ 

 Hvis du ikke består Førsteårsprøven, bliver du udmeldt af universitetet.

Man kan søge om dispensation fra Førsteårsprøvens krav, hvis der foreligger usædvanlige 

forhold. 

HELE STUDIETIDEN 

Eksamensforsøg 

Du har maksimalt tre forsøg til at bestå en eksamen. Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, 

vælger at forlade eksamen, at aflevere blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er 

tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg. 

 Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra

universitetet.

Fjerde eksamensforsøg 

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg i et fag uden af bestå, kan du søge dit studienævn om 

dispensation til et fjerde forsøg. En forudsætning for at få dispensation til et ekstra 

eksamensforsøg, er at du kan dokumentere usædvanlige forhold (fx ved en lægeerklæring) i 

forbindelse med et af de tidligere eksamensforsøg. 
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fortsat 

Udeblivelse fra eksamen 

Hvis du udebliver fra en prøve, som du er tilmeldt, tæller udeblivelsen som et forsøg. 

 Udebliver du fra en prøve betyder det også, at du ikke har ret til at deltage i reeksamen i

dette fag i samme eksamenstermin.

Studienævnet kan dispensere fra reglen om deltagelse i reeksamen, hvis der foreligger 

usædvanlige forhold. 

Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen 

Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen, skal du få fat på en lægeerklæring. 

Lægeerklæringen skal dokumentere sygdom på eksamensdagen eller i eksamensperioden. 

Tidligere udstedte lægeerklæringer kan derfor ikke bruges. Det er vigtigt, at studiesekretæren 

modtager lægeerklæringen senest 14 dage efter prøvens afholdelse. 

Spørg, hvis i tvivl 

Du vil i løbet af din studietid støde på andre regler og retningslinjer, spørg derfor altid din 

studiesekretær eller dit studienævn, hvis du er i tvivl. Dine medstuderende kender ikke 

nødvendigvis de nyeste regler på området. 

DU HAR SELV ET ANSVAR 

Som studerende på Aalborg Universitet er det dit eget ansvar at: 

 Sørge for, at du har forberedt dig tilstrækkeligt til at bestå dine eksaminer.

 Holde dig orienteret omkring eksamenstidspunkter – herunder at sørge for at møde op til

eksamen til tiden.

 Holde dig opdateret omkring eksamensregler, herunder eksamensdatoer.


