
Spørgsmål Fælles spørgeramme 

Vær opmærksom på at du ikke må skrive følsomme eller fortrolige personoplysninger i

nedenstående felter. Dvs. helbredsoplysninger (f.eks. ordblindhed), CPR nummer, karakterer,

politisk- eller religiøs overbevisning m.v. Se den fulde liste over følsomme personoplysninger

her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-personoplysninger/

(https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-personoplysninger/)

Vi er meget interesserede i at høre, hvad du har erfaret i

forbindelse med eksaminationen, herunder afvigelser i forhold til fx

læringsmål, niveau eller andet. I sådanne tilfælde, vil vi bede dig

konkretisere og give eksempler i fritekstfeltet.

1. Har institutionen valgt en prøveform (mundtlig/skriftlig/projekt mv.), der er velegnet til

at udprøve læringsmålene?

2. Tog udprøvningen udgangspunkt i læringsmålene?

 I meget høj grad

 I høj grad

 I nogen grad

 I mindre grad

 Slet ikke
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3. Matchede prøvens faglige niveau kvalifikationsrammen for uddannelsen?

4. Var prøvens indhold fagligt relevant for uddannelsens primære aftagere?

 I nogen grad

 I mindre grad

 Slet ikke
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5. Blev prøven gennemført på en velfungerende måde?

6. Var information om prøvens formelle rammer – herunder læringsmål, studieordning

mv. – fyldestgørende?

Ved indsendelse af rapporten bekræfter jeg hermed, at BEK nr. 18 af 09/01/2020, § 31,

stk. 2 og stk. 4 samt § 33 er overholdt.

Eksamensbekendtgørelse - BEK nr 18 af 09/01/2020 (https://www.retsinformation.dk

/eli/lta/2020/18)
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  Jeg har påset, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav,

som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser

  Jeg har medvirket til og påset, at prøverne blev gennemført i

overensstemmelse med de gældende regler
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Hvis censor konstaterer, at de forhold,

der er omtalt ovenfor, ikke er opfyldt markeres STRAKSADVISERING.

indsend

  Jeg har medvirket til og påset, at de studerende fik en ensartet og retfærdig

behandling, og at deres præstationer fik en pålidelig bedømmelse, der er i

overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for

uddannelsen
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