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Se vedhæftede høringsliste 
 
 

Ret til individuel udprøvning - høring 
 

Uddannelsesministeren bebudede på Folkemødet på Bornholm, at ministeren øn-

skede at sikre, at studerende på videregående uddannelser fremover blev garante-

ret en ret til individuel udprøvning ved de afsluttende prøver. 

 

I forlængelse heraf er der udarbejdet udkast til ændringer af de regler i eksamens-

bekendtgørelserne for de videregående uddannelser, som regulerer forholdet.  

 

Ved afsluttende opgaver kan den studerende således fremover vælge at udarbejde 

opgaven individuelt. Hvis den studerende udarbejder den afsluttende opgave i en 

gruppe, kan den studerende, hvor der er mundtligt forsvar, vælge individuel ud-

prøvning. 

 

Det drejer sig om ændringer i følgende bekendtgørelser: 

 

• Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universi-

tetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) 

• Bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede vi-

deregående uddannelser 

• Bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de 

videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Uddannelse og 

Forskning og 

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1585 af 13. december 2016 

om prøver i de maritime uddannelser. 

 

Der er endvidere i udkastene nogle mindre tekniske ændringer.  

 

Bekendtgørelsesændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2018 med 

virkning fra 1. september 2018. 

 

Censorsekretariaterne bedes orientere censorformandskaberne om de foreslåede 

ændringer. 

 

Eventuelle bemærkninger til udkastene skal være styrelsen i hænde senest torsdag 

den 5. oktober 2017 og sendes til: hoering@ufm.dk 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Pia thor Straten, pts@ufm.dk eller Rasmus 

Myssing Odgaard, rmy@ufm.dk. 
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Udkastene vil tillige blive lagt på høringsportalen. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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