
 

 

Prøvebestemmelser for studiestartsprøve 

 

Prøvens formål Formålet med studiestartprøven er at konstatere, om den stude-
rende er gået i gang med uddannelsen ved aktiv deltagelse på 
1.semester. 

 
Prøveforudsætninger Ingen prøveforudsætninger  

Prøvens form I løbet af introugen afholdes en studiestartprøve, som har form 
som en digital prøve med fysisk fremmøde. 
 

Dato for prøven fremgår af prøveoversigten på studienet. 
  

Bedømmelse 

 

Prøven bedømmes Bestået/Ikke bestået.  

Prøven er bestået, når den studerende har opnået bedømmelsen 

Bestået. Beståede prøver kan ikke tages om. 

Bedømmelsesgrundlag Den studerendes fysiske fremmøde til prøven samt aflevering i 

wiseflow.  

Vurderingens fokus Se bedømmelsesgrundlag. 

Eksaminator og evt. censor Undervisere 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 2 prøveforsøg.  

Såfremt den studerende ikke har fået godkendt sit andet forsøg til studie-

startsprøven senest ved udgangen af 2. uge på uddannelsen, kan den 

studerende ikke fortsætte på uddannelsen.  

Klagemulighed Bedømmelsen kan ikke påklages. 

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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