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Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Eksempler på sager fra sagsteamet. Bilag 19-2022 

3. Reeksamen 

Vi har kurser, hvor man ønsker at skifte eksamensform fra ordinær eksamen f.eks. skriftlig til mundtlig reeksamen. Vi har 

også ønsker om, at man kan skifte fra ordinær skriftlig til mundtlig reeksamen, hvis der viser sig at være meget få 

tilmeldte til reeksamen. Studienævnet har tidligere besluttet, at der ikke måtte ske ændring af den grundlæggende form 

– altså fra skriftlig til mundtlig. Den nye eksamensbekendtgørelse tillader skift, men pointerer, at det bør fremgå af 

kursusbeskrivelsen og ikke være et beslutning, der træffes få uger før eksamen, da de studerende har krav på at kende 

eksamensformen i god tid. 

Studienævnet bedes drøfte den tidligere principbeslutning og evt. ændring heraf. 

 

4. Kort gennemgang af vigtigste opmærksomhedspunkter fra ny eksamensbekendtgørelse 

5. Ad hoc beslutninger og godkendelser siden sidst 

6. Eventuelt 

 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad.2. Eksempler på sager fra sagsteamet.  
BM gennemgik de udsendte bilag, som var eksempler på dispensationssager.  
 
Ad.3. Reeksamen.  
Studienævnet drøftede, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at ændre på en tidligere 
principbeslutning om, at reeksamen skal ligne ordinær eksamen, således at der ikke skiftes fra 
skriftlig eksamen til mundtlig eksamen, f.eks. pga. meget få tilmeldte til reeksamen. Fordele og 
ulemper ved beslutningen blev drøftet, men der var afslutningsvis enighed om, at overordnet 



fastholde den hidtidige beslutning. Det blev således accepteret, at et enkelt kursus er godkendt 
med skift, og der skal følges op på dette. 
 
Ad.4. Kort gennemgang af de vigtigste opmærksomhedspunkter fra ny 
eksamensbekendtgørelse. 
BM gennemgik blandt andet:  
Vi kan fortsat arbejde med forudsætningskrav forud for eksamen, således som der er tradition for 
på NAT. 
Forudsætningskrav kan ikke indgå i bedømmelsesgrundlaget i et kursus. Der skal altså skelnes 
mellem forudsætninger og de aktiviteter, som evt. skal indgå i bedømmelsen.  
Løbende udprøvning er muligt med afsluttende eksamen og uden – og begge kan bedømmes 
med karakter. 
 
Der er enighed om, at vi ikke kan tilrette alle kursusbeskrivelser inden 1.9.2022, hvor 
bekendtgørelsen træder i kraft. Vi skal derfor løbende i kursusrevisionen være opmærksom på 
eksamener, der ikke måtte være beskrevet korrekt. 
 
 
Ad.5. Eventuelt 
Intet 


