Notat om universiteternes eksamensregler
Retsgrundlag:

Universitetsloven - LBK nr. 754 af 17/06/2010:
§ 8. Ministeren fastsætter generelle regler om uddannelse, herunder prøver, eksaminer og censur, jf. §§ 4 og 5, om titler, som er
knyttet til uddannelse, jf. § 6, og om adgang til og optagelse på uddannelse. Ministeren fastsætter nærmere regler om klage over
afgørelser i forbindelse med prøver og eksaminer, herunder om, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.
§ 34. 2) Retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold kan indbringes for ministeren efter regler fastsat af
denne.
Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at andre kan klage til ministeren over retlige spørgsmål i forbindelse med et universitets
afgørelser.

Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr. 857 af 01/07/2010:
I medfør af § 8, stk. 1 og 2, § 8 a, stk. 1, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 17.
juni 2010, fastsættes:
§ 7. Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med
et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i
prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.
§ 27. I studieordningen for den enkelte uddannelse fastsættes:
5) Eventuelle regler om særlige prøvevilkår for studerende, jf. § 7.
§ 29. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse, jf. stk. 2. Beviset skal være afsendt til den
færdiguddannede senest 2 måneder efter, at bedømmelsen af den afsluttende prøve er offentliggjort. I beregningen af de 2
måneder indgår juli måned ikke.
Stk. 6. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. § 7 og § 24, stk. 3.

Særlige prøvevilkår
Det har ikke været muligt at finde nogen oplysninger om, hvilke særlige prøvevilkår der stilles til rådighed.
Det må derfor være nødvendigt at kontakte det givne undervisningssted.

