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FORORD
Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål,
du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe et godt grundlag for, at alle involverede
kan føle sig så trygge som muligt i eksamenssituationen.
Alle undervisere, censorer, og Center for National Vejlednings, (herefter kaldet Centeret)
administrative personale har sammen med de studerende et ønske om, at afvikle eksamenen
både korrekt og til alles tilfredshed.
Eksamenshåndbogen indeholder en række vigtige informationer vedrørende eksaminer.
Hvis du efter endt læsning stadig har spørgsmål, så kontakt underviser, vejleder eller
centerets ledelse.
Læg mærke til, at det kan få alvorlige konsekvenser at overtræde centerets eksamensreglement.
HUSK AT LÆSE HÅNDBOGEN GRUNDIGT IGENNEM FØR EKSAMEN.
Du kan også finde denne håndbog
www.vejledning.gl/eksamenshåndbog

på

vores

hjemmeside

på

adresse:

Vi ønsker dig held og lykke med dine eksaminer
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GENERELLE EKSAMENSREGLER
1. Eksaminanden skal møde mindst 30 minutter før eksamen begynder. Eksamenslisten
bliver lagt på vejlederportalen under mappen eksamen umiddelbart efter
afleveringsfristen for eksamensopgaven. Møder eksaminanden for sent, skal
vedkommende henvende sig til den eksamensansvarlige på Center for National
Vejledning, som så vil afgøre, om vedkommende kan få lov til at komme til prøve.
2. Den studerende må ikke forsøge at kommunikere med andre under selve den
mundtlige eksamen- ud over eksaminator og censor.
3. Hjælpemidler aftales individuelt med eksaminator. Den studerende skal selv
medbringe hjælpemidler. Eksamensstedet udlåner ikke hjælpemidler. Dog vil der
være grønlandsk/Dansk ordbog og Dansk/Grønlandsk ordbog til stede i
eksamenslokalet.
4. Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr af privat art (f.eks. Ipod), samt elektronisk
udstyr der kan modtage og sende elektronisk data må under ingen omstændigheder
medbringes til den mundtlige eksamen.
5. Bliver man som studerende syg under den mundtlige eksamen, gøres eksaminator samt
censor opmærksom på dette. Den studerende henvises herefter til den eksamensansvarlige på Center for National Vejledning.
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INDSTILLING TIL EKSAM EN
Som eksaminand skal du indstilles til eksamen. Du kan normalt kun blive indstillet til eksamen, når du
har opfyldt de betingelser, som er fastsat i studieordningen.
Det kunne f.eks. være:
-

deltaget i undervisningen i tilstrækkelig omfang
afleveret og fået godkendt selvstudieopgaver i tilstrækkeligt omfang
afleveret eksamensopgave

Afgørelsen om indstilling træffes i samråd med underviserne før eksamen. Beslutning om ikke at
indstille en eksaminand til eksamen meddeles eksaminanden skriftligt.
SPROG
Eksamen afholdes normalt – medmindre andet fremgår af læreplanen – på det sprog, der har været
undervisningssproget i faget. Hvis der skal være tolkning tilstede, skal dette afklares inden
undervisningens start. Sprogbrug i censureringen er afhængig af aftale med uddannelsesafdelingen
inden undervisningens start.
Yderligere vedr. sprog, henvises til Center for National Vejlednings sprogpolitik.
SYGDOM
Hvis du er syg på eksamensdagen, skal du omgående ringe til centeret på tlf.nr. 36 38 40 inden kl.
8.00. Derudover skal du fremsende en lægeerklæring, som du selv skal betalt. Denne skal du
fremsende senest samme dag, som eksamen i det pågældende fag afholdes.
Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne
gennemføre prøven, sidestilles efter centeret vurdering med sygdom.
FORSINKELSE
Hvis du er forsinket på eksamensdagen, skal du omgående ringe til centeret på tlf.nr. 36 38 40 og
meddele, hvornår du kan være til stede.
Når du ankommer til eksamensstedet skal du henvende dig til Uddannelseslederen på Center for
National Vejledning som vil afgøre, om du kan deltage i den pågældende eksamen.
SYGEEKSAMEN / NY EKSAMEN
Der afholdes sygeeksamen ved næstkommende syge- eller ordinære eksamenstermin. Du kan
deltage i sygeeksamen/ny eksamen hvis:
a) du rettidig har afleveret en lægeerklæring eller
b) du på grund af særlige omstændigheder har været forhindret i at gennemføre eksamen
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Sygeeksamen afholdes senest 6 måneder efter tidspunktet for den planlagte eksamen.

OVERTRÆDELSE
Hvis du overtræder eksamensreglerne, er Centeret berettiget til at bortvise dig fra eksamen
og annullere en påbegyndt eller fuldført besvarelse.
Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt, har udgivet en
andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes
dette til den eksamensansvarlige. Hvis formodningen bliver bekræftet og handlingen har eller ville
kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser centeret dig fra eksamen.

KLAGER OVER EKSAMEN
Klager i forbindelse med eksamensbedømmelse og form rettes til Center for National Vejledning
senest 14 dage efter eksamen. Klager over Center for National Vejlednings afgørelse og ansøgning
om dispensation fra disse bestemmelser rettes til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning
og Kirke.
Ved indgivelse af klage skal du præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan kun vedrøre:
-

den stillede opgave
eksamensforløbet
bedømmelsen
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GGS S KALA
A

Den fremragende præstation

KARAKTER EN A gives for den fremragende præstation, der
demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen
eller få uvæsentlige mangler

B

Den fortrinlige præstation

KARAKTER EN B gives for den fortrinlige præstation, der
demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle
mindre væsentlige mangler

C

Den gode præstation

KARAKTER EN C gives for den gode præstation, der
demonstrerer mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med en
del mangler

D

Den jævne præstation

KARAKTER EN D gives for den jævne præstation, der
demonstrerer mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med
adskillige væsentlige mangler

E

Den tilstrækkelige præstation

KARAKTER EN E gives for den tilstrækkelige præstation, der
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets
mål

FX

Den utilstrækkelige præstation

KARAKTER EN FX gives for den utilstrækkelige
præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af
opfyldelse af fagets mål

F

Den ringe præstation

KARAKTER EN F gives for den uacceptable præstation

Ved udregning af et karaktergennemsnit omregnes karaktererne (A - F) til de tilsvarende i den
danske 7-trinsskala. De almindelige afrundingsregler er gældende – dog kan et
eksamensgennemsnit ikke rundes op til bestået (2,0).

Bestemmelser vedrørende eksamen findes i:
-

Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 1 af 23. januar 2015 om evaluering af og dokumentation i den
gymnasiale uddannelse
-

Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr.
bedømmelse

14 af 23/06/2008 om karakterskala

og

anden
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