
 

 

 

Prøvebestemmelse prøven på 2. semester  

Prøvens formål Prøven dokumenterer i hvilken grad den studerende opfylder læ-

ringsmål for semestret i forhold til viden, færdigheder og kompe-

tencer der er beskrevet i læringsmålene for semestret i undervis-

ningsplanen og studieordningen. 

Prøveforudsætninger Ingen 

Prøvens form 2. semester afsluttes med en individuel mundtlig prøve med eks-

tern beskikket censor. 

Tidsramme 

 

Prøven finder sted i slutningen af semestret. 

2 dage forud for den mundtlige prøve får den studerende udleve-

ret en case via WISEflow.  

Dato og tidspunkt for den mundtlige prøve meddeles via WISE-

flow. 

Til den mundtlige prøve afsættes 50 minutter, hvor der er 

5 minutter til den studerendes selvstændige mundtlige oplæg 

Ca. 30 minutter til eksamination 

Ca. 15 minutter til eksaminators og censors votering. 

Dato for udlevering af case og dato for mundtlig prøve fremgår af 

prøveoversigten på studienet. 

Den enkelte studerende eller gruppen af studerende skal være ved prø-
verummet senest 45 min. før den prøvetid, som er angivet i tidsplanen af 
hensyn til evt. sygemeldinger / afbud mv. Dette gælder dog ikke den før-
ste studerende eller gruppe, der skal til prøve. 

 

Formkrav Den studerende kan medbringe en disposition på max. 1 A4-side. 

Litteratur Prøven tager udgangspunkt i relevant litteratur. 

Bedømmelse 

 

Semestret bedømmes med en karakter 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 i forhold til praksis, der er repræ-

senteret ved casen. 

Vurderingens fokus 

 

I relation til læringsmålene sættes der ved bedømmelsen fokus 

på: 

 Den studerendes oplæg 

 Den stillede opgave  

 Den studerendes kompetence til at omsætte teori til brug i 
praksis. 



 

 

 

Eksaminator og evt. censor Undervisere fra semestret samt en ekstern censor, som kan være 

fra fagområderne socialt arbejde, samfundsvidenskab, jura og 

psykologi. 

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 tid-

punkt fastsat af socialrådgiveruddannelsen.   

Den studerende har 3 prøveforsøg pr. prøve.  

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. 
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