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Procedure ved eksamensklager og anker 

 

Fakultetet følger gældende Eksamensbekendtgørelse i behandlingen af eksamensklager og anker. 

 

Eksamensklager 

Når en klage er modtaget af Det Teologiske Fakultet, vurderes det, om den vedrører (1) retlige eller 

(2) indholdsmæssige spørgsmål. Ved retlige spørgsmål, f.eks. spørgsmål om tidsfrister, er det alene 

Det Teologiske Fakultet, der træffer afgørelse i sagen. 

 

Ved indholdsmæssige spørgsmål involverer Det Teologiske Fakultet eksaminator og censor i 

behandlingen. Det gælder, hvis klagen vedrører eksaminationsgrundlaget, f.eks. 

eksamensspørgsmålet og dets forhold til pensum; hvis den gælder eksamensforløbet, eller hvis den 

drejer sig om selve bedømmelsen. Senest to uger efter modtagelsen af klagen (juli måned indgår 

ikke) afgiver eksaminator og censor sammen en udtalelse om klagen. Klageren får mulighed for at 

kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Eksaminator partshøres 

herefter på baggrund af klagers svar. Det Teologiske Fakultet træffer afgørelse på grundlag af 

partshøringerne.  

 

Det Teologiske Fakultets afgørelse ved indholdsmæssige spørgsmål er skriftlig og begrundet og kan 

gå ud på, at: 

 

 der tilbydes en ny bedømmelse ved nye bedømmere (dog ikke ved mundtlige prøver), 

 der tilbydes en ny prøve ved nye bedømmere eller 

 klagen afvises 

 

Typisk vil afgørelsen være begrundet i f.eks. en gengivelse af eksamensforløbet, som er fastholdt i 

notater fra eksamen, eller i en argumentation for den afgivne bedømmelse. Ved omprøve eller 

ombedømmelse kan karakteren blive både højere eller lavere end den oprindelige karakter. I begge 

tilfælde er karakteren ved omprøven eller ombedømmelsen gældende.  

 

Klageren skal senest 2 uger efter, at Det Teologiske Fakultets afgørelse er meddelt klageren, 

acceptere tilbud om ny bedømmelse eller ny prøve. 

 

Ankesager 

Fakultetets vejledningsskrivelse Klage over eksamen på Uddannelsessiderne på KUnet indeholder 

en fyldig beskrivelse af procedurerne ved nedsættelse ankenævn. Klageren kan indbringe klage over 

afgørelsen for et ankenævn. Senest to uger efter modtagelsen af fakultetets afgørelse kan der 

indgives en evt. anke. Anken skal være skriftlig og stiles til dekanen. Der skal gives en begrundelse 

for, at man ønsker at anke, dvs. hvorfor man finder klageafgørelsen, som fakultetet er nået frem til, 

urigtig.  

 

Der nedsættes et ankenævn bestående af to censorer (udpeget af censorformanden) og en lærer (som 

ikke tidligere har været involveret i sagen) samt en studerende (der typisk udpeges blandt 

Studienævnets studentermedlemmer). Ankenævnet kan i sin afgørelse 

 

 tilbyde en ny bedømmelse ved nye bedømmere (dog ikke ved mundtlige prøver) 

 tilbyde en ny prøve ved nye bedømmere eller 

 afvise anken. 

 

Ankenævnets afgørelse, der er skriftlig og begrundet, meddeles Det Teologiske Fakultet senest 2 

måneder efter, at anken er indgivet (juli måned indgår ikke). Det Teologiske Fakultet giver hurtigst 

muligt klageren besked om ankenævnets afgørelse. Klageren skal senest 2 uger efter, at 

ankenævnets afgørelse er meddelt klageren, acceptere tilbud om ankenævnets bedømmelse, ny 

bedømmelse eller ny prøve. 


