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1. Uddannelsens prøver på 1. semester 

2. Uddannelsens prøver på 2. semester 

2.1 Førsteårsprøven: Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden 

2.1.1 Prøvens tilrettelæggelse 

Projektet præsenteres af projektgruppen, maks. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens med-
lemmer. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. votering. 
 

3. Uddannelsens prøver på 3. semester 

3.1 Programmeringsprøve: Programmering 2 og Teknologi 2 

3.1.1 Prøvens tilrettelæggelse 

Ved prøven præsenterer den studerende et centralt emne fra projektet (maks. 15 minutter). Præsentationen 
skal indeholde demonstration af kode. Herefter gennemføres en individuel eksamination.  
 
Der afsættes i alt 40 min. pr. eksaminand inkl. votering.  

3.2 Prøven i Systemudvikling 

3.2.1 Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven begyndes med en fremlæggelse på maks. 10 minutter af eksaminanden, hvor der tages udgangspunkt 
i systemudviklingsrapporten. Derefter eksamineres der i 20 minutter inkl. votering. 
 
Der afsættes i alt 30 min. pr. eksaminand inkl. votering.   
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4. Uddannelsens prøver på 4. semester 

4.1 Prøven i valgfrie uddannelseselementer 

4.1.1 Prøvens tilrettelæggelse (ved valg af institutionens udbud af valgfrie elementer) 

Projektet præsenteres af projektgruppen, maks. 20 min., herefter samlet eksamination af gruppen. Der af-
sættes 10 min pr. gruppe og 10 min. pr. eksaminand, dog maks. 45 min. inkl. votering. 

4.1.2 Prøvens tilrettelæggelse (ved selvtilrettelagte valgfrie elementer) 

Projektet præsenteres af projektgruppen, maks. 20 min., herefter samlet eksamination af gruppen. Der af-
sættes 10 min. pr. gruppe og 10 min. pr. eksaminand, dog maks. 45 min. inkl. votering. 

5. Praktik 

5.1 Prøvens tilrettelæggelse 

  
Prøven begyndes med en fremlæggelse på maks. 5 minutter af eksaminanden, der tager udgangspunkt i 
praktikopholdet. Derefter eksamineres der i 15 minutter inkl. votering.  
 
Der afsættes i alt 20 minutter pr. eksaminand inkl. votering. 
 

6. Det afsluttende eksamensprojekt 

For krav til det afsluttende eksamensprojekt samt læringsmål henvises til den nationale del af studieordnin-
gen. 

6.1 Prøvens tilrettelæggelse 

Projektet præsenteres af projektgruppen, maks. 30 min. Herefter samlet eksamination af gruppens medlem-
mer.  

Der afsættes 20 minutter pr. eksaminand inkl. votering.  
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