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Rettelsesblad
til: Studieordningens institutionsdel professionsbacheloruddannelsen i itK
sikkerhed med ikrafttrædelse d. 15.08.2017 (pga. Corona-situationen)
Rettet d. 23. april 2020 af uddannelseschef Gert Fuglsang Simonsen.
Ikrafttrædelse
Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for de studerende, der skal til eksamen i
it-governance, 1. semester, Systemsikkerhed, 1. semester samt videregående sikkerhed i it-givernance, 2. semester i perioden marts-juni 2020, hvor eksamen har været omlagt qua de særlige omstændigheder i forbindelse med Corona-situationen dette forår.
Eventuelle reeksamener gennemføres efter dette rettelsesblad.
Ændringer til studieordningens lokaldel
Ændringerne vedrører prøveform og tilrettelæggelse for følgende eksamener, hvor eksamener gennemføres online fremfor fysisk på akademiet:
-

Sikkerhed i it-governance, 1. semester – 5 ECTS i afsnit 3.4
Systemsikkerhed, 1. semester – 10 ECTS i afsnit 3.5
Videregående sikkerhed i it-governance, 2. semester – 5 ECTS i afsnit 3.7

Oprindelig formulering:
3.4. Sikkerhed i it-governance, 1. semester – 5 ECTS
Læringsmål for prøven
Læringsmål for prøven er identisk med læringsmålene for det nationale fagelement Sikkerhed i itgovernance. Læringsmålene fremgår af den fælles studieordning.
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav
Prøven er en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i et trukket spørgsmål. Prøvens omfang
er 5 ECTS.
Alle spørgsmål, der kan trækkes til eksamen, er udleveret til de studerende mindst 14 dage før eksamen, 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.
De studerende skal lave en disposition for hver spørgsmål af maks. 1200 karakter, som må bruges
under eksamen.
Prøvens afvikling:
Den mundtlige prøve har et omfang af 30 minutter samt 25 minutters forberedelse af et trukket
spørgsmål umiddelbart forud for eksamen. Det foregår ved:
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1. Den studerende trækker en opgave eller spørgsmål.
2. I umiddelbar forlængelse heraf har den studerende 25 minutter til at forberede en mundtlig
besvarelse af de(t) stillede spørgsmål.
3. Herefter er der 30 minutters mundtlig eksamination, som foregår som følger:
a. Den studerende fremlægger sin besvarelse: 5-10 minutter
b. Den studerende eksamineres i spørgsmålet og fagelementets læringsmål: 15-20 minutter
c. Votering og karaktergivning: 5 minutter.
Forudsætninger for at gå til prøven
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
•

Godkendelse af 1 obligatorisk opgave i fagelementet Sikkerhed i it-governance. Opgaven
skal afleveres senest 14 dage før eksamen (se aktivitetsplan på Studieupdate) for at kunne
godkendes.

Manglende opfyldelse af ovenstående forudsætning betyder, at den studerende ikke kan deltage i
prøven, men har brugt et prøveforsøg.
Bedømmelseskriterier og censurtype
Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmålene for det nationale fagelement Sikkerhed i it-governance.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur.

Ændres til:

3.4. Sikkerhed i it-governance, 1. semester – 5 ECTS
Læringsmål for prøven
Læringsmål for prøven er identisk med læringsmålene for det nationale fagelement Sikkerhed i itgovernance. Læringsmålene fremgår af den fælles studieordning.
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav
Prøven er en individuel, mundtlig prøve, som foregår online via kommunikationsværktøjet Microsoft Teams, med udgangspunkt i et trukket spørgsmål. Prøvens omfang er 5 ECTS.
Alle spørgsmål, der kan trækkes til eksamen, er udleveret til de studerende mindst 14 dage før eksamen, 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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De studerende skal lave en disposition for hver spørgsmål af maks. 1200 karakter, som må bruges
under eksamen.
Prøvens afvikling:
Den individuelle, mundtlige eksamen, som foregår online, har et omfang af 30 minutter inkl. votering, heraf:
1. Den studerende trækker en opgave eller spørgsmål.
2. Den studerende samler sine noter og uploader den i forvejen forberedte disposition.
3. Herefter er der 30 minutters mundtlig eksamination, som foregår som følger:
o Den studerende fremlægger sin besvarelse: 5-10 minutter
o Den studerende eksamineres i spørgsmålet og fagelementets læringsmål: 15-20 minutter
o Votering og karaktergivning: 5 minutter.
Forudsætninger for at gå til prøven
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
•

Godkendelse af 1 obligatorisk opgave i fagelementet Sikkerhed i it-governance. Opgaven
skal afleveres senest 14 dage før eksamen (se aktivitetsplan på Studieupdate) for at kunne
godkendes.
Manglende opfyldelse af ovenstående forudsætning betyder, at den studerende ikke kan deltage i
prøven, men har brugt et prøveforsøg.
Bedømmelseskriterier og censurtype
Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmålene for det nationale fagelement Sikkerhed i it-governance.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur.
Oprindelig formulering:
3.5. Systemsikkerhed, 1. semester – 10 ECTS
Læringsmål for prøven
Læringsmål for prøven er identisk med det nationale fagelement Systemsikkerhed. Læringsmålene
fremgår af den fælles studieordning.
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav
Prøven er en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i et trukket spørgsmål. Prøvens omfang
er 10 ECTS.
Prøvens afvikling:
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Den mundtlige prøve har et omfang af 30 minutter samt 25 minutters forberedelse af et trukket
spørgsmål umiddelbart forud for eksamen. Det foregår ved:
1. Den studerende trækker en opgave eller spørgsmål.
2. I umiddelbar fortlængelse heraf har den studerende 25 minutter til at forberede en mundtlig
besvarelse af de(t) stillede spørgsmål.
3. Herefter er der 30 minutters mundtlig eksamination, som foregår som følger:
a. Den studerende fremlægger sin besvarelse: 5-10 minutter
b. Den studerende eksamineres i spørgsmålet og fagelementets læringsmål: 15-20 minutter
c. Votering og karaktergivning: 5 minutter
Forudsætninger for at gå til prøven
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
•

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

Manglende opfyldelse af én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i
prøven, men har brugt et prøveforsøg.
Bedømmelseskriterier og censurtype
Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmålene for det nationale fagelement, Systemsikkerhed.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur.

Ændres til:
3.5. Systemsikkerhed, 1. semester – 10 ECTS
Læringsmål for prøven
Læringsmål for prøven er identisk med det nationale fagelement Systemsikkerhed. Læringsmålene
fremgår af den fælles studieordning.
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav
Prøven er en individuel, mundtlig prøve, som foregår online via kommunikationsværktøjet Microsoft Teams, med udgangspunkt i et valgt spørgsmål. Prøvens omfang er 10 ECTS.
Alle spørgsmål, der kan vælges til eksamen, er udleveret til de studerende mindst 14 dage før eksamen. Ud af de på forhånd udleverede spørgsmål, vælger den studerende et spørgsmål en præsentation med max 10 slides som lægges på Wiseflow en uge før eksamen.

4/7

Prøvens afvikling:
Den individuelle, mundtlige eksamen, som foregår online, har et omfang af 30 minutter inkl. votering, heraf:
1. Den studerende bruger 10 minutter til sin besvarelse af det valgte spørgsmål.
2. Herefter eksamineres den studerende i spørgsmålet og fagelementets læringsmål i 15 minutter.
3. Votering og karaktergivning: 5 minutter.
Forudsætninger for at gå til prøven
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
•

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

Manglende opfyldelse af én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i
prøven, men har brugt et prøveforsøg.
Bedømmelseskriterier og censurtype
Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmålene for det nationale fagelement, Systemsikkerhed.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur.

Oprindelig formulering:
3.7. Videregående sikkerhed i it-governance, 2. semester – 5 ECTS
Læringsmål for prøven
Læringsmål for prøven er identisk med det nationale fagelement Videregående sikkerhed i it-governance. Læringsmålene fremgår af den fælles studieordning.
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav
Prøven er en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i et trukket spørgsmål. Prøvens omfang
er 5 ECTS.
Prøvens afvikling:
Den individuelle, mundtlige eksamen har et omfang af 30 minutter samt 25 minutters forberedelse
af et spørgsmål umiddelbart forud for eksamen. Det foregår ved:
1. Den studerende trækker en opgave eller spørgsmål.
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2. I umiddelbar forlængelse heraf har den studerende 25 minutter til at forberede en mundtlig
besvarelse af de(t) stillede spørgsmål.
3. Herefter er der 30 minutters mundtlig eksamination, som foregår som følger:
o Den studerende fremlægger sin besvarelse: 5-10 minutter
o Den studerende eksamineres i spørgsmålet og fagelementets læringsmål: 15-20 minutter
o Votering og karaktergivning: 5 minutter.
Forudsætninger for at gå til prøven
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
•

Godkendelse af 1 obligatorisk opgave i fagelementet Videregående sikkerhed i it-governance senest 14 dage før eksamen (se aktivitetsplan på Studieupdate)

Manglende opfyldelse af ovenstående forudsætning 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, Videregående sikkerhed i it-governance.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur.

Ændres til:

3.7. Videregående sikkerhed i it-governance, 2. semester – 5 ECTS
Læringsmål for prøven
Læringsmål for prøven er identisk med det nationale fagelement Videregående sikkerhed i it-governance. Læringsmålene fremgår af den fælles studieordning.
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav
Prøven er en individuel, mundtlig prøve, som foregår online via kommunikationsværktøjet Microsoft Teams, med udgangspunkt i et trukket spørgsmål. Prøvens omfang er 5 ECTS.
Alle spørgsmål, der kan trækkes til eksamen, er udleveret til de studerende mindst 14 dage før eksamen, 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.
De studerende skal lave en disposition for hver spørgsmål af maks 1200 karakter, som må bruges
under eksamen.
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Prøvens afvikling:
Den individuelle, mundtlige eksamen, som foregår online, har et omfang af 30 minutter inkl. votering, heraf:
4. Den studerende trækker en opgave eller spørgsmål.
5. Den studerende samler sine noter og uploader den i forvejen forberedt disposition.
6. Herefter er der 30 minutters mundtlig eksamination, som foregår som følger:
o Den studerende fremlægger sin besvarelse: 5-10 minutter
o Den studerende eksamineres i spørgsmålet og fagelementets læringsmål: 15-20 minutter
o Votering og karaktergivning: 5 minutter.
Forudsætninger for at gå til prøven
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
•

Godkendelse af 1 obligatorisk opgave i fagelementet Videregående sikkerhed i it-governance senest 14 dage før eksamen (se aktivitetsplan på Studieupdate)

Manglende opfyldelse af ovenstående forudsætning 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, Videregående sikkerhed i it-governance.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur.
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