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Semester Prøveform Antal stude-
rende 

Censorhonorering 

1. semester Prøven består af en individuel skrift-
lig/mutiple choice opgave 

1 studerende  30 min. 

4. semester Prøven består af en klinisk del efter-
fulgt af en mundtlig refleksion og eksa-
mination i forhold til den netop afholdte 
kliniske del 

1 studerende  2 timer 

6. semester* 

Radiologisk billeddiagnostik 

Prøven består af en klinisk del efter-
fulgt af en mundtlig refleksion og eksa-
mination i forhold til den netop afholdte 
kliniske del 

1 studerende  2 timer 

6. semester* 

Stråleterapi 

Prøven består af en klinisk del efter-
fulgt af en mundtlig refleksion og eksa-
mination i forhold til den netop afholdte 
kliniske del 

1 studerende  2 ½ time 

7. semester  

Bacheloreksamen 

Prøven består af et skriftligt produkt 
samt en mundtlig eksamination  

1 studerende  

72.000 an-
slag 

5 timer til at læse det 
skriftlige produkt.  

1 time 15 min til ek-
samination mv.  

I alt: 6 timer 15 min 

7. semester  

Bacheloreksamen 

Prøven består af et skriftligt produkt 
samt en mundtlig eksamination  

2 studerende  

84.000 an-
slag 

6 timer til at læse det 
skriftlige produkt.  

2 timer 15 min til ek-
samination mv.  

I alt: 8 timer 15 min 
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7. semester  

Bacheloreksamen 

Prøven består af et skriftligt produkt 
samt en mundtlig eksamination  

3 studerende  

96.000 an-
slag 

6 timer 30 min til at 
læse det skriftlige 
produkt.  

3 timer til eksamina-
tion mv.  

I alt: 9 timer 30 min 

7. semester  

Bacheloreksamen 

Prøven består af et skriftligt produkt 
samt en mundtlig eksamination  

4 studerende  

108.000 an-
slag 

7 timer 30 min til at 
læse det skriftlige 
produkt.  

4 timer til eksamina-
tion mv.  

I alt: 11 timer 30 min 
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