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Denne studieordning for Designteknologuddannelsen er udarbejdet efter 

retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 710 af 6. juli 2009 om 

erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business 

(Designteknolog AK). 

 

Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til to studenterårsværk. Et 

studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Et studenterårsværk svarer 

til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således 

normeret til i alt 120 ECTS. 

 

 

Uddannelsen reguleres af følgende love og regler 

 

• LBK nr. 986 af 18/08/2017 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser. 

• BEK nr. 1047 af 30/06/2016 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser med senere ændringer.  

• BEK nr. 710 af 06/07/2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, 
beklædning, design og business (Designteknolog AK) 

• BEK nr. 205 af 13/03/2018 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående 
uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser . 

• BEK nr. 1495 af 11/12/2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser.   

• BEK nr. 1500 af 02/12/2016 om prøver og eksamen i erhvervsrettede 
videregående uddannelser.  

• BEK nr. 114 af 03/02/2015 om karakterskala og anden bedømmelse. 
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Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen 

www.retsinformation.dk 
 

Tidsmæssig placering af prøver 
Nr. Semester Prøve ECTS Prøveform og 

Bedømmelse 

Intern / 

Ekstern 

1 I starten af 

1.semester 

Studiestartsprøve 0 Bestået/ikke bestået intern 

1 Ved udgangen af 

1. semester 

Obligatoriske 

uddannelseselementer 

30 

ECTS 

Individuel prøve  

7-trinsskala  

Intern 

2 Ved udgangen af 

2. semester 

2.semestersprøven 30 

ECTS 

Individuel prøve 

7-trinsskala 

Ekstern 

3 På 3.semester Portfolioprøven på 

studieretningen 

15 

ECTS 

Individuel prøve  

7-trinsskala 

Intern 

4 På 3.semetser Portfolioprøven på det 

valgfrie 

uddannelseselement 

15 

ECTS 

Individuel prøve  

7-trinsskala 

Intern 

5 På 4. semester Praktik 15 

ECTS 

Individuel prøve  

7-trinsskala 

Intern 

6 Ved udgangen af 

4. semester 

Afsluttende 

eksamensprojekt  

15 

ECTS 

Gruppeprøve eller 

individuel prøve 

7-trinsskala 

Ekstern 

Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer 
Obligatoriske 

uddannelseselementer 

 

1. semesterprøve 2. 

semesterprøve 

Studieretnin

gs-prøve 

I alt 

Kerneområde                                 

Design – 10 ECTS 

10 ECTS fra 

kerneområdet 

Design 

  10 

ECTS 

Kerneområde                            

Business – 10 ECTS 

10 ECTS fra 

kerneområdet 

Business 

  10 

ECTS 

Kerneområde                            

Teknologi – 10 ECTS 

10 ECTS fra 

kerneområdet 

Teknologi 

  10 

ECTS 

Studieretning – 45 ECTS  30 ECTS fra    

kerneområdet 

Studieretning 

marketing eller 

design 

15 ECTS fra 

kerneområd

et 

Studieretnin

45 

ECTS 

http://www.retsinformation.dk/
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g marketing 

eller design 

 30 ECTS 30 ECTS 15 ECTS 75 

ECTS 

Rammer og kriterier for uddannelsens prøver 
I dette kapitel rammesættes og beskrives alle uddannelsens prøver. Fælles for alle 
prøver er at de bedømmes efter 7-trinsskalaen. Alle prøver organiseres i WISEflow, 
som således styrer start- og sluttidspunkter samt afleveringstidspunkter. 
 

Studiestartsprøve 

Prøvens form og tilrettelæggelse 
Prøven er en individuel, intern skriftlig prøve med udgangspunkt i refleksioner over 
studiestart. 
 

Prøvens indhold og formkrav 
Prøvens indhold tager udgangspunkt i undervisningen og aktiviteter, som er afviklet i 
perioden fra 
studiestart og frem til prøvens afholdelse og skal klarlægge, om den studerende reelt 
er begyndt på 
uddannelsen. 
 
Den studerende skal skriftligt besvare en række spørgsmål, der vedrører de afholdte 
aktiviteter. 
Selve prøven tager udgangspunkt i den studerendes viden om UCNs læringsgrundlag, 
administration af uddannelsen samt den studerendes rettigheder og pligter. 
 

Tidsmæssig placering 
Studiestartprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start. 
 
Omprøve afholdes senest tre måneder efter studiestart. 
Nærmere oplysning om tid og sted findes overordnet i prøvebeskrivelsen og 
annonceres 
via WISEflow. 
 

Anvendelse af hjælpemidler 
Brug af alle hjælpemidler er tilladt. 
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Prøvens sprog 
Prøven afholdes på dansk. 

Prøvens ECTS 
Prøven er ikke tillagt ECTS, og prøven optræder ikke på eksamensbeviset. 
 

Bedømmelseskriterier 
Prøven vurderes bestået/ikke bestået ud fra en vurdering af den studerendes 
besvarelse, som skal 
modsvare beskrivelsen under ”Prøvens indhold og formkrav” herover. 
Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der 
afholdes 
senest en uge efter første prøve. Den studerende har således i alt to prøveforsøg. 
 

Hvis prøven ikke bestås 
Hvis den studerende ikke består prøven ved omprøven, udskrives den studerende af 
uddannelsen, 
jf. eksamensbekendtgørelsen § 10, stk. 2. 
 

Klage 
Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne af eksamensbekendtgørelsen om 
klager over prøver. 
Dette betyder, at den studerende ikke kan klage over: 
1. Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, 
2. Prøveforløbet eller 
3. Bedømmelsen. 
 

Dispensation 
Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er 
fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller 
usædvanlige forhold. 
 

Prøve i de obligatoriske uddannelseselementer 
1.semester afsluttes med en individuel prøve i de fælles obligatoriske 
uddannelseselementer. 
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Prøvens tilrettelæggelse 
1.semestersprøven er en intern individuel videns- og færdighedsprøve. 
Prøvens omfang er 30 ECTS. Prøven er en skriftlig stedprøve á 4 timers varighed. 
 
Institutionen udarbejder tværfaglige opgaver. De opgaver, der anvendes i prøven, er 
tilfældigt udvalgt, og på selve prøvedagen fordeles de jævnt mellem de studerende. 
Den enkelte studerende eksamineres således kun i én opgave. Ved omprøve 
udtrækkes en ny opgave blandt de resterende opgaver. 
 

 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for uddannelsens fælles 
obligatoriske uddannelseselementer. Læringsmålene fremgår i den fælles 
studieordning. 
 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 1.semester. Nærmere oplysning om tid og sted 
findes på Canvas. 
Prøven skal være bestået inden udgangen af 2.studieår, for at den studerende kan 
afslutte uddannelsen. 
 

Anvendelse af hjælpemidler 
Elektroniske hjælpemidler er tilladt. De studerende må ikke kommunikere med andre 
under eksaminationen. 

 

2.semestersprøven 

Prøvens tilrettelæggelse 
Prøven er en ekstern mundtlig individuel prøve på baggrund af tre skriftlige produkter i 
form af: 

- En skriftlig synopsis 
- En produktbeskrivelse indeholdende mindst et grafisk produkt. 
- En logbog over designprocessen 

 
Produktbeskrivelsen samt logbogen indgår som en del af den skriftlige synopsis. 
Prøvens omfang er 30 ECTS. 
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Emnet for prøven er valgfrit, men det skal tage udgangspunkt i en virksomhed og tage 
afsæt i studieretningens fagområde. Emnet og problemformuleringen skal godkendes 
af institutionen. 
 

Formkrav til den skriftlige synopsis 
Den skriftlige synopsis udarbejdes på baggrund af den godkendte problemformulering 
og skal indeholde: 

- forside 
- titelblad 
- indholdsfortegnelse 
- indledning/problemfelt (herunder overvejelser/argumentationer for valg af emne) 
- problemformulering 
- metode- og teorivalg 
- emneafgrænsning, såfremt denne er relevant 
- analyse: begrundelser/argumentationer/vurderinger 
- konklusion 
- Bilag: en produktbeskrivelse indeholdende mindst et grafisk produkt samt en 
logbog over designprocessen 
- litteratur- og kildeliste med korrekt angivelse af kilder i henhold til Harvard 
reference standard 

 
 
Synopsis skal være på 4-6 normalsider. En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og 
fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. 
 
Såfremt blot et af formkravene til den skriftlige synopsis ikke er opfyldt, afvises den, og 
den vil ikke blive bedømt. Hermed har den studerende brugt et prøveforsøg. 
 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for studieretningens 2. 
semester. Læringsmålene 
fremgår i den fælles studieordning. 
 

Bedømmelsesgrundlag 
Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen ud fra en helhedsvurdering af den 
skriftlige del, produkter og den mundtlige præstation. 
 

Tidsmæssig placering 

Prøven placeres ved udgangen af 2.semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt 
oplysning om aflevering af den skriftlige del findes på Canvas. 
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Prøven skal være bestået inden udgangen af 2.studieår, for at den studerende kan 
afslutte uddannelsen. 
 

Prøvens sprog 
Dansk 
 

Prøverne på uddannelsens 3.semester 
På uddannelsens 3.semester er der to interne, individuelle mundtlige prøver, hhv. 
portfolioprøven på studieretningen samt portfolioprøven på det valgfrie 
uddannelseselement. 

Portfolioprøven på studieretningen 
Studieretningen på 3.semester afsluttes med en intern, individuel mundtlig prøve på 
baggrund af en skriftlig aflevering i form af en portfolio og en skriftlig refleksion.  
 

Prøvens forudsætningskrav 
Følgende forudsætning gælder for at gå til prøven:  

- Den studerende skal have udarbejdet og rettidigt afleveret alle opgaver knyttet 
til undervisningen, opgivet som tværfaglige kursusopgaver. Disse udmeldes ved 
semestrets begyndelse, og omfatter op til 2 kursusopgaver, der indgår i 
prøveportfoliet.  

- Den studerende skal opfylde formkravene til hver enkelt kursusopgave. 
Formkravene til de enkelte kursusopgaver fremgår af kursusbeskrivelserne, der 
findes på uddannelsens LMS.   

 
Såfremt den studerende ikke opfylder ovenstående forudsætninger, kan den 
studerende ikke deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.  
 
Den studerende, der ikke opfylder forudsætningskravet, har krav på afhjælpning af 
dette imellem hvert eksamensforsøg. Som udgangspunktet vil afhjælpningsforsøget 
være det samme som det oprindelige forudsætningskrav.  
 
Uddannelsen kan dog ud fra en konkret vurdering skønne, at den studerende vil kunne 
afhjælpe forudsætningskravet ved en anden foranstaltning end den oprindeligt 
fastsatte. Den studerende vil blive orienteret om, hvilken afhjælpning der finder 
anvendelse. 
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Prøvens form og tilrettelæggelse 
Portfolioprøven på studieretningen er en individuel, intern mundtlig prøve, der består 
af tre dele: 

• Portfolio, 

• skriftlig refleksion over læringsmål og 

• mundtlig eksamination 
 

Prøvens indhold og formkrav 
Portfolioen skal indeholde: 

• Grafiske produkter fra de tværfaglige kursusopgaver på studieretningens 
3.semester.  

 
Den skriftlige refleksion over læringsmål skal indeholde: 

• Beskrivelse af hvordan den studerende har arbejdet med at optimere de 
grafiske designprodukter. 

 
En mere detaljeret gennemgang af prøvens indhold fremstår i prøvebeskrivelsen for 
portfolioprøven, som er tilgængelig på uddannelsens LMS. 

 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres medio tredje semester.  
 
Nærmere oplysning om tid findes overordnet i semesterbeskrivelsen og annonceres 
via WISEflow.  
 

Prøvens sprog 
Prøvens afholdes på dansk. 

Prøvens ECTS 
Prøvens omfang er 15 ECTS. 

Bedømmelses- og eksaminationsgrundlag 
Bedømmelses- og eksaminationsgrundlaget udgøres af portfolioen, den skriftlige 
refleksion og den mundtlige eksamination.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for studieretningens 3.semester.  

Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen ud fra en helhedsvurdering af de tre 
dele, der udgør prøvens bedømmelsesgrundlag. 
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Omprøve 
Omprøve afholdes før det følgende semester. Omprøven tager udgangspunkt i den 
studerendes forbedring af egen portfolio samt forbedring af den skriftlige refleksion. 
 

Portfolioprøven på det valgfrie uddannelseselement 
Det valgfrie uddannelseselement afsluttes med en intern, individuel mundtlig prøve på 

baggrund af en skriftlig aflevering i form af en portfolio og en skriftlig refleksion. 

Indhold på det valgfrie uddannelseselement 
De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere 
studie og -erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, 
der bredt relaterer sig til det kernefaglige område. Uddannelsen udbyder hvert år et 
antal valgfri uddannelseselementer, som fremgår af Canvas.  
  
Den studerende kan også selv tilrettelægge de valgfri uddannelseselementer som et 
teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen.  

Læringsmål for de valgfrie uddannelseselementer  
Viden  
Den studerende har viden om  

- Det/de valgte emners teori og praksis. 
- Det/de valgte emners relevans i forhold til designfagets teori og praksis  

 
Færdigheder  
Den studerende kan  

- Udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt designfaglig 
problemstilling  

- Diskutere procesmæssige og analytiske færdigheder knyttet til det/de valgte 
emner 

- Vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forhold til det/de 
valgte emner 

- Formidle centrale resultater  
 
Kompetencer  
Den studerende kan  

- Selvstændigt sætte sig ind i nye emner inden for fagområdets teori og/eller 
praksis  

- Perspektivere og relatere det/de valgte emner i forhold til uddannelsens øvrige 
emneområder  
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Prøvens forudsætningskrav 
Følgende forudsætning gælder for at gå til prøven:  

- Den studerende skal have udarbejdet og rettidigt afleveret alle opgaver knyttet 
til undervisningen, opgivet som tværfaglige kursusopgaver. Disse udmeldes ved 
det valgfrie uddannelseselements begyndelse, og omfatter op til 2 
kursusopgaver, der indgår i prøveportfoliet. 

- Den studerende skal opfylde formkravene til hver enkelt kursusopgave. 
Formkravene til de enkelte kursusopgaver fremgår af kursusbeskrivelserne, der 
findes på uddannelsens LMS.   

 
Såfremt den studerende ikke opfylder ovenstående forudsætning, kan den studerende 
ikke deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.  
 
Den studerende, der ikke opfylder forudsætningskravet, har krav på afhjælpning af 
dette imellem hvert eksamensforsøg. Som udgangspunktet vil afhjælpningsforsøget 
være det samme som det oprindelige forudsætningskrav.  
 
Uddannelsen kan dog ud fra en konkret vurdering skønne, at den studerende vil kunne 
afhjælpe forudsætningskravet ved en anden foranstaltning end den oprindeligt 
fastsatte. Den studerende vil blive orienteret om, hvilken afhjælpning der finder 
anvendelse. 

 

Prøvens form og tilrettelæggelse 
Portfolioprøven på det valgfrie uddannelseselement er en individuel, intern mundtlig 
prøve, der består af tre dele: 

• Portfolio, 

• skriftlig refleksion over læringsmål og 

• mundtlig eksamination 
 

Prøvens indhold og formkrav 
Portfolioen skal indeholde: 

• Grafiske produkter fra de tværfaglige kursusopgaver på 3.semesters valgfag.  
 

Den skriftlige refleksion over læringsmål skal indeholde: 

• Beskrivelse af hvordan den studerende har arbejdet med at optimere de 
grafiske designprodukter. 

 
En mere detaljeret gennemgang af prøvens indhold fremstår i prøvebeskrivelsen for 
portfolioprøven, som er tilgængelig på uddannelsens LMS. 
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Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af tredje semester.  
 
Nærmere oplysning om tid findes overordnet i semesterbeskrivelsen og annonceres 
via WISEflow.  

 

Prøvens sprog 
Prøvens afholdes på dansk. 

Prøvens ECTS 
Prøvens omfang er 15 ECTS. 

Bedømmelses- og eksaminationsgrundlag 
Bedømmelses- og eksaminationsgrundlaget udgøres af portfolioen, den skriftlige 
refleksion og den mundtlige eksamination.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for det valgfrie 
uddannelseselement. Se ovenfor. 

Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen ud fra en helhedsvurdering af de tre 
dele, der udgør prøvens bedømmelsesgrundlag. 

Omprøve 
Omprøve afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. Omprøven 
tager udgangspunkt i den studerendes forbedring af egen portfolio samt forbedring af 
den skriftlige refleksion. 
 

Prøve i praktik 

Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse 
I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår 
kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske 
undervisning og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken. 
 
Med udgangspunkt i studieordningens læringsmål for praktikken, fastlægger den 
studerende i samarbejde med virksomhedens kontaktperson i konkrete mål for den 
studerendes praktikperiode. Målene indskrives i den studerendes studiejournal i 
praktikportalen. Den studerendes vejleder på UCN godkender at læringsmålene er 
inden for rammen af studieordningens læringsmål for praktik. Dette er efterfølgende 
retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. 
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Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, 
engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede designteknolog må forventes 
at møde i sit første job. 
 
Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for 
den studerendes i det afsluttende eksamensprojekt. 

Forudsætninger for at gå til prøven 
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: 

• Den studerende skal løbende og hver uge skrive ugejournal i praktikportalen 

• Den studerende skal aflevere et skriftligt arbejde. Det skriftlige arbejde skal 
opfylde nedenstående formkrav. 

 
Såfremt blot et af forudsætningskravene ikke er opfyldt, er der ikke adgang til prøven 
og der er brugt et eksamensforsøg. 

Prøvens tilrettelæggelse 
Prøven er en intern mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt og bedømmes 
efter 7-trinsskalaen. 
 
Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den 
mundtlige præstation. Prøvens omfang er 15 ECTS. 
 

Formkrav til det skriftlige arbejde 
Den skriftlige del af den prøven skal indeholde: 

• Forside 

• Indholdsfortegnelse 

• indledning/problemfelt (herunder overvejelser/argumentationer for valg af 
emne) 

• refleksion over opnåede læringsmål, med udgangspunkt i valgt emne, egen- og 
virksomhedens praksis. 

Det skriftlige arbejde må have et omfang på maksimum 5 normalsider. 1 normalside er 
2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. 
 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmålene for praktikken. 
Studieordning Designteknolog inden for det grafiske område 
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UCN/D&P Side 12 september 2018 
Læringsmål fremgår af den fælles studieordning, samt de i praktikportalen, godkendte, 
individuelle læringsmål for praktikperioden. 

 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af praktikperioden. Nærmere oplysning om tid og sted 
findes på Canvas. Prøven skal være bestået inden udgangen af 2.studieår, for at den 
studerende kan afslutte uddannelsen. 

Prøvens sprog 
Dansk 
 

Det afsluttende eksamensprojekt 

Prøvens tilrettelæggelse 
Prøven er en ekstern mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt individuelt projekt 
eller et gruppeprojekt. Såfremt der er tale om et gruppeprojekt må gruppen maksimalt 
være på fire studerende. 
 
Det afsluttende eksamensprojekt består af tre skriftlige produkter i form af: 

• en rapport 

• en produktbeskrivelse indeholdende mindst et grafisk produkt 

• en logbog over designprocessen 

 
Produktbeskrivelsen samt logbogen indgår som en del af rapporten. 
 
Emnet for det afsluttende eksamensprojekt er valgfrit, men det skal tage 
udgangspunkt i en offentlig eller privat virksomhed og være central for professionen 
som Designteknolog. Emnet og problemformuleringen skal godkendes af institutionen. 
 
Prøvens omfang er 15 ECTS. Der gives én individuel samlet karakter ud fra en 
helhedsvurdering af de skriftlige produkter og den mundtlige præstation. Prøven 
bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
 

Den mundtlige del af prøven 
Såfremt der er tale om et individuelt projekt præsenteres projektet max.15 min. 
Herefter er der afsat 45 minutters eksamination inkl. votering. 
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Såfremt der er tale om et gruppeprojekt præsenteres projektet af gruppen i 15 min., 
herefter plus 5 minutter for hvert ekstra gruppemedlem. Efterfølgende er der 45 
minutters individuel eksamination inkl. votering af gruppens enkelte medlemmer. 

Formkrav til rapporten 
Rapporten udarbejdes på baggrund af den godkendte problemformulering og skal 
indeholde: 

• forside 

• titelblad 

• indholdsfortegnelse 

• indledning/problemfelt (herunder overvejelser/argumentationer for valg af 
emne) 

• problemformulering 

• metode- og teorivalg 

• emneafgrænsning, såfremt denne er relevant 

• analyse: begrundelser/argumentationer/vurderinger 

• konklusion 

• Bilag: en produktbeskrivelse indeholdende mindst et grafisk produkt samt en 
logbog over designprocessen 

• litteratur- og kildeliste med korrekt angivelse af kilder i henhold til Harvard 
reference standard 

 
Såfremt der er tale om et individuelt projekt skal rapporten være på min. 8 og max. 10 
normalsider. Såfremt der er tale om et gruppeprojekt skal rapporten være på min. 15 
og max 25 normalsider.  
 
En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, 
litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er med i bedømmelsen. 
 
Såfremt blot et af formkravene til rapporten ikke er opfyldt, afvises den, og den vil ikke 
blive bedømt. Hermed har den studerende brugt et prøveforsøg. 

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne for prøven er uddannelsens læringsmål, jf. bilag 1 til 
BEK nr. 710 af 06/07/2009 
 

Tidsmæssig placering 
Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted 
findes på Canvas. 
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Prøven kan først finde sted efter prøven i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er 
bestået. 
 

Prøvens sprog 
Dansk 

Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet 
Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit 
gennemføre hvert enkelt uddannelseselement i udlandet. Ved forhåndsgodkendelse af 
studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at 
dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den 
studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at 
institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. 
 
Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis 
det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 

Afmelding fra prøver 
Reglerne om afmelding fra prøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs 
Grunduddannelser. 

Anvendte undervisningsformer 
Læringstilgangen på UCN kaldes ”Refleksiv Praksislæring”. Med Refleksiv menes, at 
den studerende gennem sit studieforløb motiveres til at udvikle personlige og faglige 
kompetencer f.eks. kompetencen til at reflektere over og vurdere eget læringsudbytte.  
 
Gennem systematiske feedback processer, undersøgelser og stillingtagen til 
professionens/erhvervets hidtidige viden og praksis vil den studerende gennem studiet 
kvalificere sig til at være selvstændig, innovativ og problemløsende i sit virke som 
medarbejder i en finansiel virksomhed. Dermed vil den studerende via sit 
studium få en stærk forankring i den profession/erhverv, som er uddannelsens sigte. 
 
Læring er imidlertid ikke en overførsel af viden fra underviser til studerende. På 
designteknologuddannelsen er udgangspunktet, at læring sker i den studerende og i 
relationen til medstuderende og undervisere. På designteknologuddannelsen er 
udgangspunktet for læring ligeledes, at studerende lærer på forskellig vis. 
Uddannelsen er derfor tilrettelagt ud fra forskellige pædagogiske metoder.  
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I studieaktivitetsmodellen ses de forskellige studieaktiviteter, som sættes i spil ift. at 
de studerende når studiets læringsmål, men det er vigtigt at understrege, at den 
studerende skal tage ejerskab for sit uddannelsesforløb. Studieaktivitetsmodellen for 
designteknologuddannelsen ses på www.ucn.dk og hvert semester udspecificerer på 
lektionsplanerne, hvilke studieaktiviteter iht. studieaktivitetsmodellen, der skal 
arbejdes med på fagene. 
 
Den studerende skal iht. Forsknings- og Uddannelsesministeriet opnå ”30 ECTS læring” 
pr. semester. Èt ECTS point udgør 27,5 arbejdstimer for den studerende. På 
lektionsplanen er der derfor udarbejdet en oversigt over den forventede. 
arbejdsbelastning på de forskellige fag/studieaktiviteter. 
 

Studieaktivitetsmodellen 
På designteknologuddannelsen anvendes der altså en bred vifte af 
undervisningsformer, som til sammen 
skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er 
beskrevet i denne studieordning, og igennem uddannelsen er der en tydelig 
progression i læringsformerne, således at læringsformerne bevæger sig fra 
vidensorienteret og lærerstyret undervisning til problemorienteret og deltagerstyret 
undervisning.  
 

 
 
For undervisningen gælder det ligeledes, at denne tager udgangspunkt i relevant 
erhvervspraksis og kobler praksis og teori - Praksislæring. Der inddrages 
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problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder - Både i branchen, inhouse 
grafiske afdelinger og design- og kommunikationsbureauer, samt virksomheder 
udenfor branchen der ønsker løsningsforslag til designteknologfaglige 
problemstillinger. 
 
Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af 
undervisningsmateriale og i undervisningen. 

Merit for de valgfri uddannelseselementer 
Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende 
uddannelseselementer ved andre 
uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse, såvel som ved andre 
uddannelser. 
 
Der søges om forhåndsmerit, hvis der ønskes merit for uddannelseselementer, som 
ikke udbydes af uddannelsen. 

Deltagelsespligt 
For at studiets undervisningsformer kan fungere, er der deltagelsespligt, herunder 
aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter. Deltagelsespligten kan også indgå som 
betingelse for deltagelse i uddannelsens prøver. Desuden kan der være mødepligt til 
visse studieelementer. 
 
Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i 
prøver, fremgår under beskrivelsen af den enkelte prøve. 

Kriterier for vurdering af studieaktivitet 
Studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på 
mindst 1 år (manglende studieaktivitet) udskrives af uddannelsen. 
Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, 
adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende 
skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. 
 
Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige 
forhold. Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. 
 
Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal 
have deltaget i inden udgangen af 2. semester og bestået inden udgangen af 4. 
semester, og hvor der i bekendtgørelsen for denne uddannelse er fastsat tidsfrister for 
gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne. 
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Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt 
herom. Den studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I 
brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at 
indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved 
uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation. 
Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives 
vedkommende. 

Fremmedsprog 
Hovedparten af uddannelsens undervisningsmateriale er på engelsk og dele af 
undervisningen kan forekomme på engelsk. Der kræves ikke yderlige kendskab til 
fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver. 

Eksamenssprog 
Prøverne skal aflægges på forståeligt dansk. 
Studerende med andet modersmål end dansk/engelsk kan søge om dispensation fra 
kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af 
professionsbachelorprojektet eller det afsluttede eksamensprojekt, samt de prøver, 
hvor det af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen.  
 
Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 

Afholdelse af syge- og omprøver 
Regler om afholdelse af syge- og omprøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for 
UCNs Grunduddannelser. 

Hjælpemidler 
Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen 
af den enkelte prøve. 

Særlige prøvevilkår 
Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge 
om særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før 
prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede 
helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra 
fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for 
helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. 
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Eksamenssnyd 
En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift 
bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 
 

Brug af egne og andres arbejde - plagiat 
Regler om brug af egne og andres arbejde -plagiat findes på UCN.dk under 
Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 
 

Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende 

adfærd ved eksamen 
Regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende ved 
eksamen findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 

Klager over prøver og anke af afgørelser 
Regler om klager over prøve og anke af afgørelser findes på UCN.dk under 
Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 

Dispensation 
Institutionen kan dispensere fra reglerne, i denne fælles del af studieordningen, der 
alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
Institutionerne samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
Denne institutionelle del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2019 og 
har virkning for alle studerende. 
 
Denne institutionelle del af studieordningen er for så vidt angår prøverne på 
uddannelsens 3. semester revideret med virkning pr. 1. september 2020. 
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