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Tillæg til studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, kultur og kommunikation 
(3K), Diakonissestiftelsens uddannelsescenter (UCD) 

 
Prøvereglement for 3K uddannelsen (3K) 
Gældende fra 1. september 2013 – reglementet erstatter eventuelle tidligere daterede versioner   
 
 
Lovgrundlag: 
 
Undervisningsministeriet har i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede 
uddannelser (BEK nr. 1016 af 24/08/2010) fastlagt de overordnede rammer for prøver og 
eksamener ved professionsbacheloruddannelser som 3K. Indenfor disse rammer har 3K pligt til at 
fastsætte de nærmere regler og procedurer for prøver og eksamener ved uddannelsen og 
bekendtgøre disse i et eksamensreglement. Det være hermed gjort. 

 

Terminologi:  

Begreberne prøve og eksamen er i 3K-uddannelsens sammenhæng synonyme. Begrebet prøve 
foretrækkes, da det konnoterer, at den studerende prøves i forhold til opnåelse af de læringsmål, 
som studieordningen fastsætter. Skulle begrebet eksamen imidlertid blive anvendt, gælder dette 
prøvereglement derfor lige fuldt. 

 

Tilmelding og framelding til prøve  

Studerende der begynder på et modul er samtidigt tilmeldt modulets prøve. En eventuel 
framelding til modulets prøve skal ske på skrift til uddannelseslederen for 3K senest 2 uger efter 
modulets start. Ved en framelding bibeholder den studerende sit første ud af maksimalt tre forsøg 
på at bestå prøven.   

 

Prøvers grundlag, forløb og form 

Forud for prøver og tidligst muligt efter et moduls start præsenteres den studerende for et 
dokument, kaldet et prøveforlæg, der gøres tilgængeligt på Fronter og beskriver: 

Prøvens grundlag: 
 

 Det eller de spørgsmål, det emneområde, den opgave eller lignende, der danner 
grundlag for bedømmelsen 
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 Eventuelt krav om inddragelse af specifikt materiale 

 Eventuelle begrænsninger i brug af hjælpemidler (jf. nedenfor) 
 

 
Prøvens forløb: 
 

 Tidsrammen/-rammer og afleveringsfrist/-frister for prøven 

 Eventuel forberedelse, herunder dens varighed og form 

 Om prøven eller dele af den evt. skal eller kan løses i grupper  

 Om prøven evt. består af flere mindre delprøver 

 Prøvens omfang:  
o Ved mundtlige prøver det antal minutter prøven maksimalt varer fordelt på evt. 

forberedelsestid, eksamination og votering  
o Ved skriftlige opgaver det antal tilladte tegn som opgaven må fylde1. Overskrider en 

skriftlig opgave det maksimalt tilladte antal karakterer/tegn, kan det få negative 
konsekvenser for bedømmelsen 

 Procedurer vedr. aflevering 

 Eventuel procedure for lodtrækning 
 
 
Prøvens form, der kan være: 
 

 Skriftlig 

 Mundtlig 

 Praktisk 

 Eller en kombination af ovenstående 
 

Faglige mål, der særligt testes og vurderes 
 

Ud fra studieordningen beskrives i prøveforlægget, hvilke mål (viden, færdigheder og 
kompetencer) knyttet til modulet, der testes ved prøven og værdsættes i bedømmelsen. Ved 
en prøve kan visse af studieordningens mål testes frem for andre. 
 

Anvendelse af hjælpemidler  

Med mindre andet er angivet i formuleringen om prøvens grundlag, forløb og form, er alle 
hjælpemidler tilladte i forbindelse med prøver på 3K. Det er dog aldrig tilladt at telefonere under 
en mundtlig eksamination. Af kapacitetsmæssige grunde kan 3K i enkelte tilfælde begrænse 
adgangen til brug af elektroniske hjælpemidler. 
 
Aflevering af skriftlige opgaver 

                                                           
1
 Hvordan tegn tælles, og hvad der i en opgave tælles med og ikke fremgår af dokumentet ”vejledning til skriftlige 

akademiske opgaver på 3K”. Dokumentet er tilgængeligt på Fronter.  
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Den studerende skal i forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver (herunder delopgaver og 

synopser) udfylde og underskrive en standardforside2, der sikrer at alle relevante oplysninger 

bliver givet om den studerende og om opgaven. Med sin underskrift på standardforsiden 

bekræfter den studerende, at det afleverede er fremstillet uden brug af uretmæssig hjælp (se 

nedenfor).  

Brug af egne og andres arbejder 

Den studerende skal ubetinget angive de kilder som vedkommende citerer, refererer eller på 
anden vis henviser til og/eller anvender i forbindelse med prøver. Det gælder også, når studerende 
refererer egne tekster. 

Det er tilladt at genanvende dele af egne tekster, der tidligere har været bedømt på 3K eller på en 
anden uddannelsesinstitution under forudsætning af, at det udtrykkeligt fremgår af referencer og 
litteraturliste, og at tekstdelene perspektiveres på nye måder. 

Uretmæssigheder 

Ved aflevering af skriftlige opgaver, synopser og andet skriftligt materiale, der indgår i en prøve, 
bekræfter den studerende med sin underskrift på standardforsiden (se ovenfor), at det afleverede 
er den studerendes selvstændige produkt og frembragt uden brug af uretmæssig hjælp eller 
uretmæssige hjælpemidler. 

Det er uretmæssigt: 

- At udgive andres arbejde for ens eget (plagiering), ved at   
o .. anvende eller direkte kopiere andres tekster eller tekstdele uden udtrykkeligt i 

den afleverede tekst at gøre opmærksom på, at der er tale om brug, parafrasering 
eller citater 

o Ved at lade andre skrive hele tekster eller tekstdele, der indgår i en prøve  
o Ved at lade andre foretage redaktionelle omarbejdelser af tekster, der indgår i en 

prøve (fx tilføjelser, udeladelser, omformuleringer, omstruktureringer etc.) 
- At søge og/eller modtage hjælp under fælles skriftlige prøver på studiestedet eller under 

mundtlige prøver, hvor andre studerende er til stede  
- At anvende eget tidligere indleveret materiale og tekster uden udtrykkelig angivelse heraf 

(jf. ovenfor) 
- At anvende hjælpemidler, der ikke er tilladt ifølge prøveforlægget (jf. ovenfor) 

Endvidere er det uretmæssigt at yde ovennævnte hjælp  

Eksaminatorer og censorer har pligt til at undersøge begrundede mistanker om, at studerende 
enten har ydet eller modtaget uretmæssig hjælp i forbindelse med prøver. 

                                                           
2
 Standardforsiden er tilgængelig på Fronter 
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Hvis en studerende modtager uretmæssig hjælp i forbindelse med prøver, eller med rimelighed 
kan mistænkes herfor, medfører det bortvisning fra prøven eller, ved skriftlige prøver, en afvisning 
af den indleverede tekst, som bedømmes som ikke bestået med karakteren -3   

Ligeledes vil forstyrrende adfærd under en prøve kunne medføre bortvisning. I særligt grove 
tilfælde kan uddannelseslederen for 3K beslutte at bortvise en studerende fra 3K for en periode.  

 

Plagiering 

Der er tale om plagiering, hvis en studerende anvender andres arbejde/tekster uden udtrykkeligt 
at gøre opmærksom på dette i forbindelse med prøver i form af 
henvisninger/referencer/citationstegn.  

3K råder over avanceret antiplagieringssoftware, der effektivt kan afsløre brug af andres tekster og 
arbejder, og 3K anvender dette rutinemæssigt på alle indleverede skriftlige tekster i forbindelser 
med prøver.  

Fastslås plagiering indkaldes den studerende til en samtale med uddannelseslederen og den 
studerende modtager en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre en permanent 
bortvisning fra 3K-uddannelsen (udskrivning af uddannelsen). Konstateres det at en studerende 
for anden gang har benyttet plagiering medfører det enten endnu en skriftlig advarsel eller en 
permanent bortvisning efter uddannelseslederens skøn. Det er en skærpende omstændighed, hvis 
hele opgavetekster eller centrale dele af opgavetekster er kopieret fra andre forfatteres tekster. 
Konstateres det, at en studerende for tredje gang plagierer, vil det medføre en øjeblikkelig og 
permanent bortvisning fra 3K-uddannelsen. 

 

Det anvendte sprog ved prøver  

Det anvendte sprog ved prøver på 3K er dansk. Undtagelsen herfra er engelsksprogede moduler 
eller forløb, hvor studerende frit kan vælge mellem engelsk og dansk i forbindelse med aflæggelse 
af prøver. 

Uddannelseslederen kan, på foranledning af en studerendes skriftlig ansøgning herom, tillade at 
den studerende aflægger enkelte prøver på engelsk. 

  

Særlige prøvevilkår 

Studerende med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller studerende som har dansk 
som andetsprog kan søge om at aflægge prøver på særlige vilkår. En ansøgning herom skal i god 
tid inden studiets første prøve stiles til studievejledningen på UCD (Uddannelsescenter 
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Diakonissestiftelsen). Ansøgningen kan efterkommes hvis prøver på særlige vilkår skønnes at være 
nødvendig for, at den studerende stilles lige med de øvrige studerende i forhold til at kunne 
imødekomme samme faglige krav. Typisk indebærer prøver på særlige prøvevilkår, at en 
studerende får ekstra forberedelsestid i forbindelse med prøver.  

 

For sent fremmøde og overskridelse af frist for skriftlig aflevering 

Kommer en studerende for sent til en mundtlig prøve eller afleverer et skriftligt prøvemateriale 
efter det foreskrevne tidspunkt, betragtes dette som et mislykket prøveforsøg.  

Uddannelseslederen for 3K kan imidlertid tillade en senere eksamination eller dispensere fra 
afleveringsfristen, hvis forsømmelsen vurderes som værende uforskyldt. Herved bibeholder den 
studerende sit første prøveforsøg. 

      

Omprøvninger og syge-prøver 

En studerende har altid ret til tre forsøg på at bestå en prøve. Studerende, der ikke består en 
prøve i første forsøg har derfor ret til to yderligere forsøg. Uddannelseslederen på 3K kan tillade 
yderligere ét (4.) prøveforsøg, hvis helt usædvanlige forhold taler herfor. Manglende 
studieegnethed regnes ikke for et usædvanligt forhold.  
 
Kan en studerende med en lægeerklæring dokumentere, at udeblivelse fra en prøve eller 
manglende afleveringer i forbindelse med en prøve skyldes sygdom, bibeholder den studerende sit 
første forsøg på at bestå prøven. 
 
En bestået prøve kan ikke omprøves, med mindre det tillades som afgørelse på en klagesag (se 
nedenfor)  
 

Fejl og mangler i forbindelse med afvikling af prøver 

Bliver 3K opmærksom på, at der i forbindelse med en prøve er fejl eller mangler knyttet til prøvens 
grundlag og/eller afvikling, beslutter uddannelseslederen, hvordan fejlen eller manglen kan 
udbedres. Ved væsentlige fejl kan uddannelseslederen tilbyde omprøvning eller ombedømmelse 
til studerende, der har været berørt af fejlen. I ekstreme tilfælde kan uddannelseslederen i samråd 
med rektor for UCD annullere en allerede afholdt prøve og dens resultater helt. 

Stave- og formuleringsevne i bacheloropgaven 

I den afsluttende Bacheloropgave indgår stave- og formuleringsevne som et selvstændigt element 
i den samlede bedømmelse. Kan en studerende dokumentere en relevant funktionsnedsættelse, 
kan der søges om dispensation herfor hos studievejledningen på UCD.  
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Klager 

Studerende kan skriftligt klage over en prøves grundlag, afvikling og/eller bedømmelse. Dette sker 
skriftligt til rektor for UCD. Klagen skal være begrundet. Ved klage angiver den studerende sit fulde 
navn, CPR nummer samt studie-retning (3K). Desuden angives dato/periode for den prøve som 
klagen vedrører.  
 
Klagefristen er senest to uger efter modtaget/offentliggjort bedømmelse. Rektor kan dispensere 
fra fristen og i særlige tilfælde acceptere at behandle klager efter fristens udløb.  
 
En klage forelægges de oprindelige bedømmere (eksaminator og censor), der indenfor to uger 
skriftligt udtaler sig om de faglige spørgsmål i klagen. Den studerende får denne udtalelse forelagt 
og kan derefter indenfor en uge fremsende rektor sine skriftlige kommentarer hertil. Herefter vil 
rektor afgøre klagen. Rektor kan enten afvise klagen, bestemme at prøven (om muligt) skal en 
vurderes på ny eller, at der skal finde en omprøve sted.  
 

 

Frederiksberg 1. september 2013 

Ib Sørensen, uddannelsesleder 


