
 

 

 

 

 

Rettelsesblad til studieordningens institutionsdel for it-

teknolog 2017 

Rettet den 27. februar 2018. 

 

Ikrafttrædelse 

Institutionsdelen af studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. 28. august 

2017 og har virkning for alle studerende, som optages på uddannelsen den nævnte dato el-

ler senere. Rettelsesbladet har således virkning med bagudvirkende kraft. 

 

 

Ændringer til studieordningens institutionsdel 2017 

 

Vedr. afsnit ”7.4. Førsteårseksamen, begge studieretninger (60 ECTS)” vedr. de løbende 

bedømmelsesaktiviteter ændres de fra: 

 

Bedømmelsesaktiviteter 

 

Tidsmæssig pla-

cering / hyppig-

hed 

Point Bedømmelse 

A. Test 1 gang om måne-

den 

Op til 10 point, 

1 point pr. test  

Testen skal gennemføres. 1 

point pr gennemført test 

B. Obligatorisk opgave 1 

 

1 måned efter se-

mesterstart  

Op til 5 point Opgaven vurderes til mel-

lem 0 og 5 point 

C. Obligatorisk opgave 2 

 

1 måned inden se-

mesterslut 

Op til 5 point Opgaven  vurderes til mel-

lem 0 og 5 point 

D. Obligatorisk opgave 3 

 

1 måned efter 

2. semesterstart  

Op til 5 point Opgaven vurderes til mel-

lem 0 og 5 point 

E. Obligatorisk opgave 4 

 

1 måned inden 

2. semesterslut 

Op til 5 point Opgaven  vurderes til mel-

lem 0 og 5 point 

F. Aktiv deltagelse i pro-

jekt-/gruppearbejde 

Løbende 0 eller 10 point Dokumenteres med logbog 

som afleveres; kriterier 

fremgår af semester info  

G. Fremmøde til undervis-

ningsaktiviteter  

Løbende 0 eller 10 point 

5 point pr seme-

ster 

90% fremmøde og der over 

giver 5 point.  

Under 90% fremmøde giver 

1–4 point. 

Under 70 % giver 0 point. 

H. Test efter 1. semester Afslutning på 1. 

semester 

20 Bedømmelse ud fra point-

skalaen i forhold til multiple 

choice-testen 

Mulige point i alt  70 point  

 

Point skala Karakter for de løbende bedøm-

melsesaktiviteter 

Point 

 12 66-70 
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De løbende bedømmelsesaktiviteter ændres til:  

 

 10 60-65  

 7 52-59 

 4 45-51 

 02 38-44 

 00 10-37 

 -3 <10 

Bedømmelsesaktiviteter 

 

Tidsmæssig pla-

cering / hyppig-

hed 

Point Bedømmelse 

A. Obligatorisk opgave 1 

 

1 måned efter 1. 

semesterstart  

Op til 5 point Opgaven vurderes til mel-

lem 0 og 5 point 

B. Obligatorisk opgave 2 

 

1 måned inden 1. 

semesterslut 

Op til 5 point Opgaven  vurderes til mel-

lem 0 og 5 point 

C. Obligatorisk opgave 3 

 

1 måned efter 

2. semesterstart  

Op til 5 point Opgaven vurderes til mel-

lem 0 og 5 point 

D. Obligatorisk opgave 4 

 

1 måned inden 

2. semesterslut 

Op til 5 point Opgaven  vurderes til mel-

lem 0 og 5 point 

E. Aktiv deltagelse i pro-

jekt-/gruppearbejde 

Løbende på hhv. 

1. og 2. semester 

0-5 point per se-

mester 

Dokumenteres med logbog 

som afleveres; kriterier 

fremgår af semester info  

F. Fremmøde til undervis-

ningsaktiviteter på 2. 

semester 

Løbende 0-20 point 

 

90% fremmøde og der over 

giver 10 point.  

Under 90% fremmøde giver 

1-9 point. 

Under 70 % giver 0 point. 

Beregnes i Canvas ud fra de 

daglige starttest 

G. Test efter 1. semester Afslutning på 1. 

semester 

0-20 point Bedømmelse ud fra point-

skalaen i forhold til multiple 

choice-testen 

Mulige point i alt  70 point  

 

Point skala Karakter for de løbende bedøm-

melsesaktiviteter 

Point 

 12 66-70 

 10 60-65  

 7 52-59 

 4 45-51 

 02 38-44 

 00 10-37 

 -3 <10 
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Baggrund for ændring 

Baggrunden for ændringen er, at det har vist sig, at det den oprindelige pointmodel har væ-

ret vanskelig at gennemføre grundet nyt LMS (Canvas). 

 

Revisionen i pointfordelingen er meget lille, den vil alene have minimal indflydelse på de po-

int, og dermed den opnåede samlede karakter.  

Særligt for de studerende på 2. semester pr. februar 2018 

De studerende gøres desuden opmærksom på, at point på baggrund af fremmøde kun tilde-

les på baggrund af de studerendes fremmøde på 2. semester, sådan at de studerende, som 

dette rettelsesblad gør sig gældende for, har mulighed for at indsamle maksimum antal po-

int udelukkende på baggrund af den kommende indsats på 2. semester (februar-juni 2018). 

 

 

Godkendelse 

Rettelsesbladet er vedtaget og godkendt af Erhvervsakademi Aarhus den 27. februar 2018. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Gert Simonsen 

uddannelseschef 


