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Eksamensform            

Antal min. pr. 
rettet opgavebe-
svarelse 
SKR. EKS. 

Antal min. pr. 
studerende (for 
eksamination) 
MDT. EKS. 
(der er kun 
individuel 
eksamen på AU-
uddannelserne) 

Antal min. pr.  
synopsis/erhvervs-case 
(indgår med en 
helhedsvurdering som en 
del af bedømmelsen) 

Antal min. pr. 
projekt /praktisk 
produkt og en 
disposition/skr. Opgave 
(indgår med en 
helhedsvurdering som 
en del af bedømmelsen) 

Antal min. pr. projekt  

 
Skriftlig eksamen i et fag 

 
30  

    

Mundtlig eksamen uden 
forberedelse 

 30    

Mundtlig eksamen i et fag på 
baggrund af et kort projekt 

  
30 

   
30 

Mundtlig eksamen i et fag på 
baggrund af et kort gruppeprojekt 
1 stud: max 8 sider 
2 stud: max 12 sider 
3 stud: max 16 sider 
4 stud: max 20 sider  

 30    
 

30 
40 
50 
60 

Mundtlig eksamen i et fag på 
baggrund af et langt projekt 

  
30 

   
40 

Mundtlig eksamen i fag 
kombineret med erhvervscase 

  
30 

 
15 

 
 

 

Mundtlig eksamen i fag med 
baggrund i en synopsis  

  
30 

 
15 

 
 

 

Mundtlig eksamen i fag 
kombineret med et praktisk 
produkt og en disposition/skr. 
opgave 

  
30 

  
20 

 

Mundtlig eksamen i afgangsprojekt 
1 stud: max 25 sider 
2 stud: max 35 sider 
3 stud: max 45 sider 
4 stud: max 55 sider 

 40    
60 
70 
80 
90 

 
Aflønning: 
Eksaminations- og rettetid aflønnes efter censorsats C.  
Afregning sker via cpr.nr. Der kan IKKE sendes faktura fra en virksomhed. 
 
I forbindelse med mundtlig eksamen: 
Hvis der er planlagt formøde mellem eksaminator og censor inden eksamen: 
Afregnes med 15 minutter 
 
Tidsforbrug: 
Tidsforbruget til og fra eksamensstedet honoreres ikke. 
 
Transport: 
Der refunderes rejseudgifter til billigste offentlige transportmiddel eller til benyttelse af egen bil til rejsen, hvis offentlig transport ikke er den optimale 
løsning ud fra et omkostningsmæssigt og tidsmæssigt synspunkt. 
Kørsel i egen bil afregnes efter statens takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) og til lav takst. 
 
Taxakørsel refunderes kun i de tilfælde, hvor det af tidsmæssige årsager er nødvendigt for at nå frem til tiden og offentlig transport ikke er muligt. Det 
skal dokumenteres, hvorfra og hvortil der er kørt - og hvorfor taxa er anvendt. 
 
Hotel: 
Der afregnes ikke for overnatning forud for eksamensdagen, medmindre det er efter aftale med administrationen, og alene, hvis der er tale om 
rejseafstande, hvor det ellers ikke er muligt at nå frem til eksamens start. 
 
Diæter: 
På censorrejser ud over 24 timer afregnes der ikke efter regning, men efter diæter (statens takst), dog således at gratis måltider under 
opholdet medfører reduktion i time- og dagpenge. 
 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte kvalitets- og studiekoordinator Pia Lindkvist på mail  pili@UCNact2learn.dk eller 
på telefon 72 69 16 67. 
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