
 

 

Prøvebestemmelse prøven på 3. 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 jf. studie-

ordningen. 

Prøveforudsætninger Ingen 

Prøvens form 3. semester afsluttes med en individuel skriftlig prøve med intern 
bedømmelse.  

Den skriftlige opgave er en sammenhængende tekst, der udar-
bejdes på baggrund af en selvvalgt problemformulering.  

Den studerende udarbejder en skriftlige opgave selvstændigt 
med udgangspunkt i ”Vejledningen til 3.semester opgave”, som 
kan ses på ITLS under prøvebeskrivelse. 

  

Tidsramme 

 

Udarbejdelse af den skriftlige opgave ser i slutningen af seme-
stret. Aflevering sker i WISEflow.  

De studerende får tilbud om klyngevejledning, som er skemalagt 
i undervisningsplanen til udfærdigelse af den skriftlige opgave.  

Dato for aflevering fremgår af prøveoversigten på studienet. 

 

Formkrav Den skriftlige opgave skal fylde mellem 16.800 - 19.200 anslag 
inkl. Mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste 

medregnes ikke. Antal anslag skal opføres på forsiden i WISE-
flow.  

Ved en normalside forstås en A4-side med højre- og venstremar-
gener på 2,5 cm samt top- og bundmargener på 2,5 cm. Teksten 

skal skrives med skrifttypen Times New Roman og skriftstørrelse 
12p og linjestand på 1½.  

Der skal inddrages relevant litteratur, samt løbende kildehenvis-
ninger jf. APA-standard. 

 

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 
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Beståede prøver kan ikke tages om. 

Bedømmelsesgrundlag I prøven tages der udgangspunkt i de studerendes skriftlige pro-

dukt.  



 

 

 

Vurderingens fokus 

 

I relation til læringsmålene sættes der ved bedømmelsen fokus 

på: 

 Den studerendes kompetence til at analysere en pro-
blemstilling og relateret til den socialfaglige praksis.  

 Den studerendes kompetence til skriftlig opfyldelse af læ-
ringsmålene i forhold til viden, færdigheder og kompe-

tencer. 

Eksaminator og evt. censor Bedømmer vil være underviser på semestret. 

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.  

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. 

    


