
1 

 

 
 

 
 

 

 
 
Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel professionsbacheloruddannelsen i it-
sikkerhed med ikrafttrædelse d. 15.08.2017  
 
Rettet d. 20. maj 2021 af uddannelseschef Gert Fuglsang Simonsen og uddannelseskoordina-
tor Andrew George Michal. 
 
Ikrafttrædelse 
Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for de studerende, der skal til eksamen i 
Netværks-og kommunikationssikkerhed, 1. semester. Ændringen vil gældende fremadrettet. 
 
Ændringer til studieordningens lokaldel 
Ændringerne vedrører prøveform og tilrettelæggelse (tidsomfang) for følgende eksamen: 

- Netværks-og kommunikationssikkerhed, 1. semester -10 ECTS i afsnit 3.6 
 

Oprindelig formulering: 
 
3.6 Netværks- og kommunikationssikkerhed, 1. semester – 10 ECTS 
Læringsmål for prøven 
Læringsmål for prøven er identisk med det nationale fagelement Netværks- og kommunikationssik-
kerhed. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 
 
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 
Prøven er en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i en afleveret synopsis og et trukket 
spørgsmål. Prøvens omfang er 10 ECTS. 

Alle spørgsmål, der kan trækkes til eksamen, er udleveret til de studerende mindst 14 dage før eksa-
men, så de studerende har mulighed for at forberede sig på alle eksamensspørgsmål. Ud af de på 
forhånd udleverede spørgsmål, trækker den studerende et spørgsmål inde til eksamen. Der er ingen 
forberedelse på selve dagen. 

Den individuelle, mundtlige eksamen har et omfang af 30 minutter inkl. votering, heraf: 

1. 15 minutter bruges til fremlæggelse af og eksamination i synopsen 
2. 10 minutter til fremlæggelse af og eksamination i det trukne spørgsmål  
3. 5 min til votering.  

 
Formkrav til synopsis 
Den individuelle skriftlige synopsis, der skal afleveres forud for eksamen, må maksimum være 8 
normalsider. En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsforteg-
nelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. 
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Forudsætninger for at gå til den mundtlige del af prøven 
Følgende forudsætninger gælder for at gå til den mundtlige del af prøven: 

• Godkendelse af 1 obligatorisk opgave i fagelementet Netværks- og kommunikationssikker-
hed. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før eksamen (se aktivitetsplan på Studieupdate) 
for at kunne godkendes. 

• Godkendelse af 1 tværfaglig obligatorisk opgave i fagelementerne Systemsikkerhed og Net-
værks- og kommunikationssikkerhed. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før eksamen 
(se aktivitetsplan på Studieupdate) for at kunne godkendes. 

• Den afleverede skriftlige besvarelse skal opfylde formkravene jf. ovenfor, desuden skal ind-
holdet af den skriftlige opgave være redeligt og være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen 
som findes på Studieupdate. 

 
Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter, dette 
sker rent praktisk ved upload i WISEflow, at man er ansvarlig for projektudarbejdelsen. 

Manglende opfyldelse af én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i 
den mundtlige del af prøven, men har brugt et prøveforsøg. 
 
Bedømmelseskriterier og censurtype 
Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmålene for det nationale fagelement, Net-
værks- og kommunikationssikkerhed.  

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er ekstern censur. 

 

Ændres til: 

 

3.6 Netværks- og kommunikationssikkerhed, 1. semester – 10 ECTS 
Læringsmål for prøven 
Læringsmål for prøven er identisk med det nationale fagelement Netværks- og kommunikationssik-
kerhed. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 
 
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 
Prøven er en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i en afleveret synopsis og et trukket 
spørgsmål. Prøvens omfang er 10 ECTS. 

Alle spørgsmål, der kan trækkes til eksamen, er udleveret til de studerende mindst 14 dage før eksa-
men, så de studerende har mulighed for at forberede sig på alle eksamensspørgsmål. Ud af de på 
forhånd udleverede spørgsmål, trækker den studerende et spørgsmål inde til eksamen. Der er ingen 
forberedelse på selve dagen. 
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Den individuelle, mundtlige eksamen har et omfang af 40 minutter inkl. votering, heraf: 

4. 20 minutter bruges til fremlæggelse af og eksamination i synopsen 
5. 15 minutter til fremlæggelse af og eksamination i det trukne spørgsmål  
6. 5 min til votering.  

 
Formkrav til synopsis 
Den individuelle skriftlige synopsis, der skal afleveres forud for eksamen, må maksimum være 8 
normalsider. En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsforteg-
nelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. 
 
Forudsætninger for at gå til den mundtlige del af prøven 
Følgende forudsætninger gælder for at gå til den mundtlige del af prøven: 

• Godkendelse af 1 obligatorisk opgave i fagelementet Netværks- og kommunikationssikker-
hed. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før eksamen (se aktivitetsplan på Studieupdate) 
for at kunne godkendes. 

• Godkendelse af 1 tværfaglig obligatorisk opgave i fagelementerne Systemsikkerhed og Net-
værks- og kommunikationssikkerhed. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før eksamen 
(se aktivitetsplan på Studieupdate) for at kunne godkendes. 

• Den afleverede skriftlige besvarelse skal opfylde formkravene jf. ovenfor, desuden skal ind-
holdet af den skriftlige opgave være redeligt og være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen 
som findes på Studieupdate. 

 
Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter, dette 
sker rent praktisk ved upload i WISEflow, at man er ansvarlig for projektudarbejdelsen. 

Manglende opfyldelse af én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i 
den mundtlige del af prøven, men har brugt et prøveforsøg. 
 
Bedømmelseskriterier og censurtype 
Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmålene for det nationale fagelement, Net-
værks- og kommunikationssikkerhed.  

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er ekstern censur. 
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