
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede
videregående uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver
i erhvervsrettede videregående uddannelser, som ændret ved
bekendtgørelse nr. 1502 af 28. november 2017 og
bekendtgørelse nr. 1081 af 28. august 2018, foretages
følgende ændringer:

1. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Uddannelsesinstitutionen kan i studieordningen
fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for
studerende, der ikke har bestået nogen prøver i en sammen‐
hængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2. Institutionen kan dispensere fra regler fastsat i
medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.«

2. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. En uddannelse skal mindst indeholde følgende 3
prøver, jf. dog stk. 2:
1) 1 intern eller ekstern prøve, der ligger inden udgangen

af 2. semester, og som skal dokumentere, at den stude‐
rende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. stu‐
dieår (første årsprøven).

2) 1 intern eller ekstern prøve, der ligger efter den stude‐
rendes gennemførelse af uddannelsens samlede praktik,

jf. dog stk. 3, og som skal dokumentere, at den stude‐
rende har opnået de læringsmål, der er fastsat for prak‐
tikken.

3) 1 ekstern prøve i det afsluttende eksamensprojekt eller
bachelorprojektet, som sammen med prøven efter prak‐
tikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumente‐
re, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.
Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der
gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted ef‐
ter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens
øvrige prøver er bestået.

Stk. 2. Prøven i stk. 1, nr. 1, indgår ikke i professionsba‐
cheloruddannelser, der er tilrettelagt som selvstændig over‐
bygningsuddannelse.

Stk. 3. I professionsbacheloruddannelser, der er tilrettelagt
som selvstændig overbygningsuddannelse, omfatter prøven i
stk. 1, nr. 2, alene den del af praktikken, der indgår i uddan‐
nelsens overbygningsdel.

Stk. 4. For tekniske og merkantile uddannelser kan natio‐
nale og lokale fagelementer prøves i den samme prøve.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
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