
 

 

 

    Prøvebestemmelser for 1. semester 

Sociale problemer og socialt arbejde i praksis samt  

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis 

 

Prøvens formål Prøven dokumenterer i hvilken grad den studerende opfylder  
læringsmålene for 1. semester i forhold til viden, færdigheder og 

kompetencer jf. Studieordningen. 

 
Prøveforudsætninger 

 

På 1.semester skal man have deltaget i den skriftlige projektop-
gave, for at kunne indstilles til prøve.  

Hvis den studerende ikke har udarbejdet projektopgaven, skal 
den studerende udarbejde en individuel afløsningsopgave.  
 
Afleveringsdato for prøveforudsættende opgave fremgår af ITSL. 

 
Prøvens form 1.semester afsluttes med en mundtlig individuel afprøvning med 

intern censor. 

Tidsramme Prøven finder sted i slutningen af semestret. 

Dato og tidspunkt for prøven meddeles via WISEflow. 

Til den mundtlige prøve afsættes der 30 min, hvor der er 

ca. 5 min til den studerendes oplæg jf egen disposition. 

ca. 15 min til eksamination og dialog 

ca. 10 min til votering og tilbagemelding 
 
Den enkelte studerende skal være ved prøverummet senest 45 min. før den prøve-

tid, som er angivet i tidsplanen af hensyn til evt. sygemeldinger/afbud mv. Dette 

gælder dog ikke den første studerende, der skal til prøve. 

 

Formkrav Den studerende skal aflevere 2 skriftlige elementer i Wiseflow: 

1) En individuel disposition, på max 1 side i punktopstilling, 

med emner den studerende ønsker at demonstrere under sit 

individuelle oplæg.  

2) Den fælles udarbejdede projektopgave uploades under ”eks-

tramateriale.” 

 

Dato for aflevering og mundtlig prøve fremgår af prøveoversigten 

på studienet. 

Litteratur Prøven tager udgangspunkt i relevant litteratur. 

 

Bedømmelse 

 

Semestret bedømmes efter 7-trins skalaen.  

Prøven er bestået, når den studerende har opnået bedømmelsen 
02. 

Beståede prøver kan ikke tages om. 



 

 

Bedømmelsesgrundlag 

 

Den studerendes mundtlige præstation herunder inddragelse og 

omsætning af teoretisk viden til praksis. 

Vurderingens fokus I relation til læringsmålene lægges der ved bedømmelsen fokus 
på: 

Den studerendes færdigheder til at identificere og afgrænse et 

socialt problem samt opsøge og indsamle relevant viden om soci-
ale problemer og socialt arbejdes praksis.  

 
Endvidere lægges der vægt på den studerendes evne til at reflek-
tere over egen studiepraksis og læring. 

Eksaminator og evt. censor Undervisere fra semestret samt en intern censor. 

Indstilling og afmelding til prøve Begyndelsen på et uddannelseselement er samtidig tilmelding til de tilhø-
rende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang.  

Den studerende kan ikke afmelde sig prøven, med mindre afmeldingen er 
begrundet i dokumenteret sygdom. Den studerende skal dokumentere sin 
sygdom med lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af den studerende.  

Dokumentationen skal være uddannelsesservice i hænde senest 5 hver-
dage efter prøvens afholdelse. 

Dokumenteres sygdom ikke rettidigt, anses prøven for Ikke bestået. 

Studerende, der ikke består første prøveforsøg, er automatisk tilmeldt 

omprøve. 

Omprøve Ikke beståede prøver kan tages om ved omprøve, som afholdes på et 
tidspunkt fastsat af socialrådgiveruddannelsen.   

Den studerende har 3 prøveforsøg pr. prøve.  

Omprøve for studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelsen af gruppe-
opgaven: Den studerende skal selvstændigt udarbejde en individuel op-
gave med samme krav til udformning og indhold, som beskrevet i form-
krav.   

Omprøve for studerende, der har deltaget i udarbejdelse af gruppeopga-
ven: Den studerende kan gå til omprøve i allerede udarbejdet opgave. 
 
Prøverne for første studieår, skal være bestået inden opstart på 4.seme-
ster.   

Klagemulighed Eventuel klage over prøven skal være skriftlig og begrundet og skal være 

Uddannelsesservice i hænde senest 2 uger efter, at resultatet af prøven 

er bekendtgjort. 

Retsligt grundlag Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og 
erhvervsrettede videregående uddannelser. 

(Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 863 af 14/06/2022. 
 

Bekendtgørelsen om karakterskala ved uddannelser på Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets område (Karakterskalabekendt-
gørelsen) BEK nr 1125 af 04/07/2022 
 



 

 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som soci-

alrådgiver. BEK nr. 766 af 24/06/2011 

Studieordning – Professionsbacheloruddannelsen, socialrådgiver 

af 1. februar 2012 – revideret april juni 2022. 

31/08/21/abld, 10/01/2022 ckni/abld, august ckni / sept. 22 ckni / dec.22 

Ckni/  


