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Vedr. udfyldelse af eksamensprotokoller 

Ved udløbet af afmeldingsfristen for en prøve udskriver ST 
Uddannelse en eksamensprotokol. Protokollen sendes til faget, 
der sørger for, at den dateres og underskrives af eksaminator og en 
eventuel medbedømmer og censor i de dertil indrettede felter. 

Protokollen skal udfyldes med resultat ud for hver eksaminand, som 
figurerer på protokollen. Der må ikke forekomme blanke felter. 
Nedennævnte understregede betegnelser skal benyttes ved udfyldelse af 
protokollen: 

Uden gradueret bedømmelse: 
BE: Bestået 
IB: Ikke bestået 

Gradueret bedømmelse, 7-trins skalaen: 
12: For den fremragende præstation 
10: For den fortrinlige præstation 
7: For den gode præstation 
4: For den jævne præstation 
02: For den tilstrækkelige præstation 
00: For den utilstrækkelige præstation 
-3: For den ringe præstation
UB: Udeblevet

Protokollen returneres til ST Uddannelse eller eksamen.st@au.dk, når den er 
udfyldt  og underskrevet af både eksaminator og censor. Protokoller fra skriftlige 
eksamener  skal sendes senest dagen før, resultatet skal foreligge, og fra mundtlige 
eksamener senest  dagen efter sidste ordinære eksamensdag i det pågældende fag. 

Når resultatet er inddateret, kan de studerende straks se det på 
selvbetjeningen. Vi henstiller, at man ikke selv offentliggør resultater på 
opslagstavler o. lign. 

Med venlig hilsen 
ST Uddannelse
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