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Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel 2019 for Datamatikeruddannelsen pga. Corona-situa-

tionen. 

 

Rettet d. 06.01.22 af uddannelsesleder Kent Kjær Urup Hansen. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for de studerende, der skal til denne ek-

samen i perioden januar-marts 2022, hvor eksamen har været omlagt qua de særlige omstændigheder 

i forbindelse med Corona-situationen dette forår. 

Eventuelle reeksamener gennemføres også efter dette rettelsesblad.  

 

Ændringer til studieordningens lokaldel 

Ændring vedrører prøveform og tilrettelæggelse for eksamen i specialiseringsfag (4.semester, Intern 

Prøve) 30 ECTS i afsnit 3.4.  

 

Ændringen går på prøveformen, herunder ændring af forberedelsestid samt trækning af spørgsmål. 

 

Oprindelig formulering: 

 

Lokal fagelement: Valgfag - Specialeforløb (30 ECTS) 

Specialeforløbet giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencer 

gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til IT-området.  

Erhvervsakademiet tilrettelægger specialiseringen ved at fastsætte og udbyde et antal forløb inden 

for uddannelsens formål. I denne forbindelse tages der hensyn til det lokale erhvervslivs behov, ten-

denser i tiden samt de studerendes ønsker. Den løbende beskrivelse af de konkrete specialiserings-

forløb kan ses i uddannelsens valgfagskatalog.  

 

Løbende bedømmelsesaktiviteter  

De løbende bedømmelsesaktiviteter består af en række aktiviteter henover 4. semester.  

Ved de enkelte løbende bedømmelsesaktiviteter optjenes der procentpoint, som vægter med 30% af 

den endelige karakter for 4. semester prøven. De løbende bedømmelsesaktiviteter udgøres af to ty-

per aktiviteter, som beskrives nærmere i det følgende. 

Ved fremmøde, som baseres på registrering eller quiz, skal den studerende være til stede i under-

visningen, når quizzen gennemføres. Den studerende kan følge sit fremmøde og antal besvarede 

quizzer på Canvas. Fremmøde og quiz udgør 50% af de 30%, som de løbende bedømmelsesaktivite-

ter vægter. 

Opgaver vægtes på baggrund af det faglige indhold. Den studerende kan følge sine afleverede op-

gaver og de procentpoint opgaverne tildeles på Canvas. Opgaver udgør 50% af de 30%, som de lø-

bende bedømmelsesaktiviteter vægter. 
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Læringsmål 

De konkrete specialiseringsforløb er beskrevet i studieordningens del 3, valgfagskataloget.  

De enkelte bedømmelsesaktiviteter er beskrevet nedenfor:  

 

Den studerende har et forsøg til at gennemføre hver af de løbende bedømmelsesaktiviteter A og B. 

Ved udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den studerende laveste point score 

iht. ovenstående tabel. Har den studerende dokumenteret fravær pga. sygdom, barsel eller orlov til-

deles et nyt prøveforsøg – dette gælder dog kun til løbende aktivitet B. Ved dokumenteret fravær 

pga. sygdom, barsel eller orlov ved løbende bedømmelsesaktivitet A, fremmøde, beregnes frem-

møde forholdsmæssigt. 

Prøvens form og tilrettelæggelse 

Prøven er en intern, individuel mundtlig prøve.   

Den studerende trækker spørgsmål indenfor valgfagene i et omfang svarende til 20 ECTS. Den stu-

derende forbereder besvarelsen heraf i ca. 25 minutter, hvorefter eksaminationen foregår i 30 minut-

ter inkl. votering. Ved voteringen tæller begge spørgsmål lige meget.  

Bedømmelsesaktiviteter 

 

Tidsmæssig placering / 

hyppighed 

Point Bedømmelse 

A) Fremmøde til undervis-

ningsaktiviteter 

 

Løbende på 4. semester 50 % af po-

intene 

Deltagelse i daglig quiz el-

ler registrering af tilstede-

værelse i Canvas. 

B) Opgaveløsning 

 

Løbende på 4. semester 50 % af po-

intene 

Opgaver afleveres i Can-

vas. Oversigt og tidsplan 

vil fremgå i Canvas ved 

semesterstart. 

 

 

Point skala Karakter for de løbende bedømmel-

sesaktiviteter 

Procentpoint 

 12 94-100% 

 10 82-93% 

 7 70-81% 

 4 58-69% 

 02 50-57% 

 00 25-49% 

 -3 0-25% 
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Der gives én samlet karakter ud fra den løbende bedømmelse (30%) og den mundtlige eksamination 

(70%) Den samlede karakter gives efter 7-trinsskalaen ud fra det nedenstående skema.  

ECTS-omfang 

Det lokale fagelement har et samlet omfang på 30 ECTS og vil blive udbudt i forløb af varierende 

størrelse i multiplum af 5 ECTS. 

Tidsmæssig placering 

Det lokale fagelement er placeret på uddannelsens 4. semester. 

Prøvens sprog 

Dansk  

 

Ændres til: 

Valgfag - Specialeforløb (30 ECTS) 

Specialeforløbet giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencer 

gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til IT-området.  

Erhvervsakademiet tilrettelægger specialiseringen ved at fastsætte og udbyde et antal forløb inden 

for uddannelsens formål. I denne forbindelse tages der hensyn til det lokale erhvervslivs behov, ten-

denser i tiden samt de studerendes ønsker. Den løbende beskrivelse af de konkrete specialiserings-

forløb kan ses i uddannelsens valgfagskatalog.  

 

Løbende bedømmelsesaktiviteter  

De løbende bedømmelsesaktiviteter består af en række aktiviteter henover 4. semester.  

Ved de enkelte løbende bedømmelsesaktiviteter optjenes der procentpoint, som vægter med 30% af 

den endelige karakter for 4. semester prøven. De løbende bedømmelsesaktiviteter udgøres af to ty-

per aktiviteter, som beskrives nærmere i det følgende. 

Ved fremmøde, som baseres på registrering eller quiz, skal den studerende være til stede i under-

visningen, når quizzen gennemføres. Den studerende kan følge sit fremmøde og antal besvarede 

quizzer på Canvas. Fremmøde og quiz udgør 50% af de 30%, som de løbende bedømmelsesaktivite-

ter vægter. 

Opgaver vægtes på baggrund af det faglige indhold. Den studerende kan følge sine afleverede op-

gaver og de procentpoint opgaverne tildeles på Canvas. Opgaver udgør 50% af de 30%, som de lø-

bende bedømmelsesaktiviteter vægter. 

Læringsmål 

De konkrete specialiseringsforløb er beskrevet i studieordningens del 3, valgfagskataloget.  
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De enkelte bedømmelsesaktiviteter er beskrevet nedenfor:  

 

Den studerende har et forsøg til at gennemføre hver af de løbende bedømmelsesaktiviteter A og B. 

Ved udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den studerende laveste point score 

iht. ovenstående tabel. Har den studerende dokumenteret fravær pga. sygdom, barsel eller orlov til-

deles et nyt prøveforsøg – dette gælder dog kun til løbende aktivitet B. Ved dokumenteret fravær 

pga. sygdom, barsel eller orlov ved løbende bedømmelsesaktivitet A, fremmøde, beregnes frem-

møde forholdsmæssigt. 

 

 

Prøvens form og tilrettelæggelse 

Prøven er en intern, individuel mundtlig online prøve.   

Der er ingen forberedelsestid og eksamensspørgsmålene er kendt af de studerende forud for eksami-

nationen. Den studerende trækker spørgsmål indenfor valgfagene i et omfang svarende til 20 ECTS. 

Bedømmelsesaktiviteter 

 

Tidsmæssig placering / 

hyppighed 

Point Bedømmelse 

B) Fremmøde til undervis-

ningsaktiviteter 

 

Løbende på 4. semester 50 % af po-

intene 

Deltagelse i daglig quiz el-

ler registrering af tilstede-

værelse i Canvas. 

C) Opgaveløsning 

 

Løbende på 4. semester 50 % af po-

intene 

Opgaver afleveres i Can-

vas. Oversigt og tidsplan 

vil fremgå i Canvas ved 

semesterstart. 

 

 

Point skala Karakter for de løbende bedømmel-

sesaktiviteter 

Procentpoint 

 12 94-100% 

 10 82-93% 

 7 70-81% 

 4 58-69% 

 02 50-57% 

 00 25-49% 

 -3 0-25% 
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Eksaminationen er mundtlig og har en varighed på 30 minutter inkl. votering. Der gives en samlet 

karakter ud fra den løbende bedømmelse (30%) og den mundtlige eksamination (70%). 

ECTS-omfang 

Det lokale fagelement har et samlet omfang på 30 ECTS og vil blive udbudt i forløb af varierende 

størrelse i multiplum af 5 ECTS. 

Tidsmæssig placering 

Det lokale fagelement er placeret på uddannelsens 4. semester. 

Prøvens sprog 

Dansk  

 

 

 

 

 


