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Modtager(e)   
 
 
 

Notat om ændringerne i eksamensbekendtgørelsen for de erhvervsrettede 

videregående uddannelser  
 

Foreslåede ændringer til eksamensbekendtgørelsen for de erhvervsrettede 

videregående uddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 

om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser med senere ændrin-

ger, jf. bekendtgørelse nr. 1502 af 29. november 2017. 

 

 Notatet oplister ændringerne i paragraforden. 

 
Generelt 

En række af ændringerne betyder, at eksamensbekendtgørelsen for de er-
hvervsrettede videregående uddannelser er tilpasset eksamensbekendtgø-
relsen på universitetsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 
om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgø-
relsen). 

§ 23 

Ændringen i § 23 er en opfølgning på censorrapporten og betyder, at der 

ikke længere er en fast andel – en tredjedel - aftagercensorer. Se desuden 

det generelle afsnit. 

 

§ 24 

Ændringen betyder, at der ikke længere skal ske indstilling af censorer fra 

uddannelsesinstitutionerne men alene fra censorformandskabet. Se desu-

den det generelle afsnit. 

 
Det er desuden præciseret, at en beskikkelsesperiode udløber automatisk, 
og at det nye censorkorps skal bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede 
censorer.  

 
I stk. 5 er den nuværende ordlyd ændret og udvidet bl.a. således, at en cen-
sorbeskikkelse kan bringes til ophør på baggrund af oplysninger fra den re-
levante kompetente autorisationsmyndighed. 

 

§ 26  

I § 26 er det i nr. 3 præciseret, at rapporten afgives til uddannelsesinstituti-

onen og til censorformandskabet. 

 

§ 27  
Med ændringen i § 27, stk. 1, er der søgt at tage højde for den situation, som 
kan opstå med den gældende eksamensbekendtgørelse, hvorefter det af-
gående censorformandskab skal forestå et valg, som det selv er interesse-

ret i at vinde, så det kan fortsætte på formandsposten, og hvor der samti-
dig er andre kandidater. En sådan situation er uhensigtsmæssig. 
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§ 28 

Det er i § 28, nr. 1, præciseret, at censorformandskabet indstiller censorer til 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Ændringen af § 28, stk. 1, nr. 3, og 

ophævelsen af § 28, stk. 2, er en opfølgning på censorrapporten. Der skal 

således ikke længere afgives en årlig beretning til Styrelsen for Forskning 

og Uddannelse.  

 

§ 29 

Det er præciseret, at gensidig censur i videst muligt omfang skal undgås. 

Se desuden det generelle afsnit. 

 

§ 31 

Med § 31, stk. 2, ophæves gældende § 32.  

 

Efter § 31, stk. 2, vil censor stadig skulle afgive indberetning om forhold, der 

vedrører prøverne og karaktergivningen m.v., jf. § 31, stk. 1. Men censor vil 

ikke længere skulle indgive indberetning om væsentlige problemer eller 

mangler i en uddannelsesinstitution varetagelse af en uddannelse, som skal 

videresendes til styrelsen. 

 

Efter den gældende eksamensbekendtgørelse skal censor (også) indbe-

rette, hvis censor får en formodning om ”væsentlige problemer eller mang-

ler i institutionens varetagelse af en uddannelse” til institutionen og cen-

sorformandskabet. Dette giver den enkelte censor en større indflydelse end 

censorformanden, som har sin beføjelse i § 28. Reglen bør derfor ændres, så 

de iagttagelser, en censor måtte have om de forhold, der skal påses efter 

31, stk. 1, indberettes. Censorformanden afgiver en årlig beretning om ek-

samensforløbet efter § 28, nr. 3. 

 

Ændringen er også en naturlig konsekvens af, at prøve – og eksamenssy-

stemet skal indgå i institutionernes kvalitetssikring, jf. ændringer af akkre-

diteringsreglerne, herunder bl.a., at det er blevet præciseret at censorfor-

mandskaberne kan anmode ministeren om, at en uddannelse udtages til 

særlig gennemgang. 

 

Det er i stk. 3 præciseret, at de notater, som bedømmerne skal gøre om 

præstationen og karakterfastsættelsen, har til formål, at de skal kunne an-

vendes i en eventuel klagesag. De skal opbevares i mindst 1 år og indtil en 

eventuel klagesag er afsluttet. 

 

Stk. 4 præciserer, at censorernes virke er omfattet af ikke kun forvaltnings-

loven men generelt af de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om in-

habilitet og tavshedspligt. 

 

§ 32 

Efter denne regel skal institutionerne oprette hjemmesider med opdaterede 

oplysninger til brug for censorkorpsets medlemmer og skal forsyne censo-

rerne med det nødvendige materiale forud for de enkelte censuropgaver. 
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§ 34 

I § 34, stk. 4, er det præcisret og defineret, hvad uddannelsens væsentlige 

områder omfatter. Der er således tale om det afsluttende eksamensprojekt, 

afgangsprojektet og professionsbachelorprojektet.  

 

Mindst en tredjedel af en uddannelse opgjort i ECTS-point skal for den en-

kelte studerende dokumenteres ved eksterne prøver, med mindre der i be-

kendtgørelsen for den enkelte uddannelse er bestemt andet. Meritoverførte 

prøver er undtaget hovedreglen. 

 
Det er desuden fastsat, at bedømmelsen af en studerendes undervisnings-

deltagelse foretages af underviseren ved den pågældende undervisning. 

 

Der henvises til det generelle afsnit. 

 

§ 38 
§ 38, stk. 1, er uændret. I § 38, stk. 2, er det præciseret, at oplysninger, der er 

nødvendige for at kunne udstede eksamensbeviser, skal opbevares i 30 år, 

hvorefter de skal afleveres til Rigsarkivet. Stk. 3 er uændret.  
 

Ændringerne i stk. 4 – 6 følger af en udenretlig forpligtelse, hvorefter der 

skal gives personer, der får kønsskifte og heraf følgende juridisk kønsskifte, 

et retskrav på at få udstedt nyt eksamensbevis.  

 

 


