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Til alle censorer og eksaminatorer ved Det Teologiske Fakultet  

S A G S N O T A T  7. FEBRUAR 2022 

Vedr. Eksamensregistrering af bedømmelse  

Af hensyn til legaliteten ved registreringen af eksamensresultater er det meget 
vigtigt, at eksamensresultater i Digital Eksamen (DE) udfyldes korrekt og entydigt.  

Ved alle eksaminander skal der anføres en af følgende bedømmelser (registrering 
af sygdom sker efterfølgende i eksamensadministrationen). 

 

Mundtlige eksamener (bedømmelse: Bestået/Ikke bestået) 

IB: Ikke bestået / B: Bestået  

IB: Hvis eksaminanden vælger ikke at lade sig eksaminere efter at have trukket 
spørgsmål 

U: Hvis eksaminanden udebliver 

 

Mundtlige eksamener (bedømmelse: 7-trinsskala) 

Karakteren anføres: -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12  

-3: Hvis eksaminanden vælger ikke at lade sig eksaminere efter at have trukket 
spørgsmål 

U: Hvis eksaminanden udebliver 

 

Skriftlige eksamener/porteføljeeksaminer (bedømmelse: Bestået/Ikke bestået) 

IB: Ikke bestået / B: Bestået  

IB: Hvis ikke formalia er overholdt 

U: Hvis ikke opgaven er afleveret  

Ved mistanke om snyd skal opgaven ikke bedømmes 

 



 

SIDE 2 AF 2 Skriftlige eksamener/porteføljeeksaminer (bedømmelse: 7-trinsskala) 

Karakteren anføres: -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12 

-3: Hvis ikke formalia er overholdt 

U: Hvis ikke opgaven er afleveret  

Ved mistanke om snyd skal opgaven ikke bedømmes 

 

Kombineret mundtlig og skriftlig (bedømmelse: 7-trinsskala) 

Karakteren anføres: -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12 

-3: Hvis ikke formalia er overholdt 

-3: Hvis eksaminanden udebliver fra den mundtlige eksamen 

Ved mistanke om snyd skal opgaven ikke bedømmes 

 

Administrativ bedømmelse ved skriftlige eksamener 

U: Hvis prøven ikke er tilgået i DE, og opgaven ikke er afleveret 

-3 / IB: Hvis prøven er tilgået i DE, og opgaven ikke er afleveret 

-3 / IB: Hvis opgaven er afleveret efter tidsfristen 

Eksaminator og censor ser kun studerende i DE, som har afleveret 

 

Formalia ved skriftlige opgavebesvarelser 

Det påhviler eksaminator og censor at sikre, at studieordningens 
bestemmelser om formalia er overholdt.  

Formalia er ikke overholdt hvis: 

• den studerende har opgivet pensum, som ikke er godkendt af 
eksaminator 

• omfang af pensum ikke stemmer overens med studieordningens 
bestemmelser 

• opgavens omfang ikke stemmer overens med studieordningens 
bestemmelser  

Studieordninger for uddannelserne findes på hjemmesiden 
http://teol.ku.dk/studinfo/studieordninger/  

 

Eksamenssnyd 

Hvis der forekommer afskrift eller på anden måde er mistanke om snyd 
kontaktes studielederen Marlene Ringgaard Lorensen mrl@teol.ku.dk  tlf. 
35323675 / 61660848. Bedømmelsen udsættes. 

http://teol.ku.dk/studinfo/studieordninger/
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