
UC Diakonissestiftelsen 
3K uddannelsen 
Januar 2021 

Prøvedatoer for foråret 2021  

2. semester – Hold 3kde20 

1.02.2021 – 30.06.2021  

Uge 5 – 26  

 
Ekstern skriftlig og mundtlig 

prøve 
 

 
 

Præsens og evt. Intern 

individuel - skriftlig prøve 
 

 

 
 

 
 

 
1. prøveforsøg 

 

 
 

 
 

 

2. prøveforsøg 
 

 
 

 

 
3. prøveforsøg 

Ved mindre end 75 % præsens 

28.05 skal den studerende 
aflevere en erstatningsopgave 

7.06. Denne erstatningsopgave 

skal godkendes inden den 
studerende kan afholde 

semesterets prøve, godkendelse 
sker senest d. 9.06 

 
Opgave offentliggøres d. 11.6 

Aflevering: 21.6  

Aflevering for studerende med 
forlænget tid: 22.6 

Mundtlig prøve: 28 & 29/6 
 

 

Opgave offentliggøres d. 2.8 
Aflevering: 12.8  

Aflevering for studerende med 
forlænget tid: 13.8 

Mundtlig prøve uge 33 

 
Efter individuel aftale 

Bedømmelse efter 7-trinsskala 

meddeles på Itslearning 
 

 

 
 

 
 

 
Alle skriftlige opgaver afleveres elektronisk på Wiseflow inden kl. 9:00 på den aftalte dato. 

 

Resultat af alle skriftlige prøver meddeles på IntraPol senest 4 uger efter opgaveaflevering. I 
sommerferieperioden tillægges dog 1 måned.   

 

 

 

 

 

 

 



UC Diakonissestiftelsen 
3K uddannelsen 
Januar 2021 

4. semester – Hold 3kde19 

1.02.2021 – 30.06.2021  

Uge 5 – 15  

  

Intern skriftlig og mundtlig 

prøve 

Teoridel - 4. semester del B 

 

Præsens og evt. Intern 

individuel - skriftlig prøve 

 
 

 
 

 
 

 

 
1. prøveforsøg 

 
 

 

 
 

 
 

2. prøveforsøg 
 

 

 
 

3. prøveforsøg 

Ved mindre end 75 % præsens 

19.03 skal den studerende 

aflevere en erstatningsopgave 
29.03. Denne erstatningsopgave 

skal godkendes inden den 
studerende kan afholde 

semesterets prøve, godkendelse 
sker senest d. 31.03 

 

 
Opgave offentliggøres d. 6.4 

Aflevering: 8.4  
Aflevering for studerende med 

forlænget tid: 9.4 

Mundtlig prøve 13. og 14./4 
 

 
Opgaven offentliggøres d. 10.8 

Aflevering: 12.8  
Aflevering for studerende med 

forlænget tid: 13.8 

Mundtlig prøve uge 33 
 

Efter individuel aftale 

Bedømmelse efter 7-trinsskala 

meddeles på Itslearning 

 
 

 
 

 
 

 
Alle skriftlige opgaver afleveres elektronisk på Wiseflow inden kl. 9:00 på den aftalte dato. 

 
Resultat af alle skriftlige prøver meddeles på IntraPol senest 4 uger efter opgaveaflevering. I 

sommerferieperioden tillægges dog 1 måned.   

Uge 16 – 26 

Intern skriftlig opgave 
 

Praktikdel af 4. semester del A 
 

1. prøveforsøg 

 
2. prøveforsøg 

 
3. prøveforsøg 

Aflevering: 28.6 

 
Aflevering: 2.8 

 
Efter individuel aftale 

Bedømmelse efter 7-trinsskala 

meddeles på Itslearning 
 

 
 

 

 
Alle skriftlige opgaver afleveres elektronisk på Wiseflow inden kl. 9:00 på den aftalte dato. 

 

Resultat af alle skriftlige prøver meddeles på IntraPol senest 4 uger efter opgaveaflevering. I 
sommerferieperioden tillægges dog 1 måned.   

 
 



UC Diakonissestiftelsen 
3K uddannelsen 
Januar 2021 

6. semester – Hold 3kde18 

1.02.2021 – 30.06.2021  

Uge 5 – 26 

Valgfag: Intern skriftlig 

prøve 

 

SAMLET PRØVE 

1. prøveforsøg 

 
 
2. prøveforsøg 

 

 
3. prøveforsøg 

Aflevering: 28.06  

 

 
Aflevering: 13.8  

 
 

Efter individuel aftale 

Bedømmes efter 7-trinsskala 

 

 
 

 
 

Alle skriftlige opgaver afleveres elektronisk på Wiseflow inden kl. 9:00 på den aftalte dato. 

 
Resultat af alle skriftlige prøver meddeles på IntraPol senest 4 uger efter opgaveaflevering. I 

sommerferieperioden tillægges dog 1 måned.   



UC Diakonissestiftelsen 
3K uddannelsen 
Januar 2021 

8. semester – Hold 3kde17 

1.02.2021 – 30.06.2021  

Uge 5 – 11 

Intern skriftlig og mundtlig 

prøve 

Semester 8.A  

 

1. prøveforsøg 
 

 

 
 

2. prøveforsøg 
 

 
 

3. prøveforsøg 

Aflevering af skriftlig opgave sker 
til mundtlig prøve. 

Mundtlig eksamen: 18.3 og 18.3 

 
 

Aflevering af skriftlig opgave sker 
til mundtlig prøve 

Mundtlig prøve uge 33 
 

Efter individuel aftale 

 

Alle skriftlige opgaver afleveres elektronisk på Wiseflow inden kl. 9:00 på den aftalte dato. 
 

Resultat af alle skriftlige prøver meddeles på IntraPol senest 4 uger efter opgaveaflevering. I 

sommerferieperioden tillægges dog 1 måned.   
 

Uge 12 – 26 

Ekstern BA-eksamen:  

Skriftlig opgave  

mundtlig prøve 

Semester 8.B 

 

 

1. prøveforsøg 

 
 

 

 
 

 
 

2. prøveforsøg 

 
 

 
3. prøveforsøg 

Afleveres af skriftlig opgave: 7.6 

 
Mundtlig eksamen: 16. og 17.6 

 

 
Dimissionsfest d. 22.06 

 
 

Aflevering: 3.8.  

Mundtlig prøve uge 33 
 

 
Efter individuel aftale 

 

Alle skriftlige opgaver afleveres elektronisk på Wiseflow inden kl. 9:00 på den aftalte dato. 

 
Resultat af alle skriftlige prøver meddeles på IntraPol senest 4 uger efter opgaveaflevering. I 

sommerferieperioden tillægges dog 1 måned.   

 


