Karaktergivning på AARHUS BSS
01-10-2015
Håndtering af karakterer jf. nedenstående træder i kraft fra 1. oktober 2015
Censorer og eksaminatorer afgiver numeriske karakterer fra -3 til 12.
-3 afgives kun, hvis en studerende har afleveret en eksamensbesvarelse, som i sit faglige indhold svarer til
karakteren -3. En forkert uploadet opgave svarer således også til karakteren -3.
”Administrative” karakterer (FE, BF, U) afgives som følger:
Situation
Resultat
Mundtlig eksamen, hvor den studerende trækker et
FE (forladt eksamen)
spørgsmål, men ikke går ind i eksamenslokalet
Ad 5)
Skriftlige ON, WO1) tilsynseksamener, hvor den
FE (forladt eksamen)
studerende afleverer blankt
Skriftlige WHAI, WOAI, WOA1) eksamener, hvor den
FE (forladt eksamen)
studerende afleverer blankt
Når den studerende, som skal aflevere en skriftlig
FE (forladt eksamen)
hjemmeopgave på papir, afleverer blankt

Når opgaven ikke opfylder krav om individualisering
Når opgaven ikke opfylder minimums/maksimumskrav
Når en prøve afbrydes på grund af bortvisning
(disciplinærsager)
Ved manglende opfyldelse af indstillingsbetingelser
Når den studerende ikke møder op til en mundtlig
eksamen
Når den studerende ikke møder op til en skriftlig
tilsynseksamen
Når den studerende, som skal aflevere en skriftlig
hjemmeopgave på papir, undlader at aflevere

Hvem
Eksaminator & censor

Eksaminator & censor
WISEflow2)

BF (brugt forsøg)
BF (brugt forsøg)

Aarhus BSS Studier4)
Dog kun, når den
studerende på forsiden
har angivet 0 i antal
anslag i opgaven, ellers
eksaminator & censor
Eksaminator & censor
Eksaminator & censor

BF (brugt forsøg)

Aarhus BSS Studier3)

BF (brugt forsøg)
U (Udeblevet)

Eksaminator & censor

U (Udeblevet)

Aarhus BSS Studier4)

U (Udeblevet)

Aarhus BSS Studier4)

1)

Beskrivelse af de forskellige eksamenskoder
WHAI: WISEflow Hjemme eksamen med alle hjælpemidler PC og Internet
WOAI: WISEflow Onsite eksamen med alle hjælpemidler PC og Internet (stedprøve)
WOA: WISEflow Onsite eksamen med hjælpemidler PC og UDEN Internet (stedprøve)
WO: WISEflow Onsite eksamen UDEN hjælpemidler med PC (FLOWlock) (stedprøve)
ON: Onsite eksamen UDEN PC (Papir) (stedprøve)

2)

Den 16. maj 2015 blev WISEflow opdateret, så studerende der ønsker at aflevere blankt ved WHAI,
WOAI, WOA eksamener blot skal angive dette ved at klikke på knappen ”Aflever blankt” i stedet for at
uploade en blank aflevering. Den studerende vil ved denne handling blive deaktiveret og fremstå som
”grå” i WISEflow og samtidig automatisk få tildelt den administrative bedømmelse FE, hvilket vil være
synligt både overfor censor/eksaminator og de medarbejdere der håndterer afregning.

3)

Den administrative karakter BF, som Aarhus BSS Studier inddaterer i forbindelse med disciplinærsager,
inddateres først efter disciplinærsagen er afviklet. Eksaminator og censor skal i forbindelse med
mistanke om snyd lade karakterfeltet stå blankt, altså undlade at inddatere en karakter.
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4)

De administrative karakterer FE og U, som inddateres af Aarhus BSS Studier, vil blive afgivet
umiddelbart efter eksamen er afholdt og således inden eksaminator og censor skal i gang med at afgive
deres karakterer.

5)

Ifølge eksamensbekendtgørelsen § 22 (BEK nr. 670 af 19/06/2014)1 er der to situationer, hvor der ikke
skal afgives bedømmelse, men hvor den studerende alligevel bruger et forsøg. Det gælder
1) ved bortvisning fra en eksamen og
2) i de tilfælde, hvor universitetet afviser en afleveret skriftlig opgavebesvarelse med begrundelse i, at
denne ikke opfylder krav om individualisering eller formkrav fastsat i studieordningen.

Kriterium
Opfylder ikke krav om
individualisering

Hvem
Den faglige bedømmer

Forudsætninger
Det skal fremgå af
studieordningen, hvilke dele af
opgaven, der må være skrevet
fælles og hvilke, der skal være
individuelle

Opfylder ikke øvrige formkrav,
hvorved forstås
a. Blanke afleveringer

Ad a. Se ovenfor under
administrative karakterer

b. Opgaven ikke opfylder
minimumskrav

Ad b. Den faglige bedømmer

Ad b. Det skal fremgå af
studieordningen, at der er
minimumskrav for opgaven

Det enkelte studienævn kan have fastsat skærpede regler for afvisning af eksamensbesvarelser jf. § 22.
Eksempler på skærpede regler er:
 afvisning af opgaver, der overskrider maksimumomfanget for opgaven
 afvisning af bachelorprojekter eller specialer, der ikke indeholder resumé
Sådanne regler skal være beskrevet i studieordningen, så alle bedømmere kender bedømmelseskriterierne,
og alle studerende på samme uddannelse bedømmes efter samme kriterier.

1

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987

§ 22. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, medmindre prøven afbrydes på grund af sygdom, som
berettiger til omprøve, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Afbrydes en prøve på grund af bortvisning, skal der ikke gives en bedømmelse, og den studerende har brugt et
prøveforsøg, jf. § 13, stk. 2.
Stk. 3. Hvis en afleveret skriftlig opgavebesvarelse ikke opfylder krav om individualisering, jf. § 4, stk. 3, eller formkrav
fastsat i studieordningen, kan universitetet afvise opgavebesvarelsen. Hvis opgavebesvarelsen afvises, skal der ikke
gives en bedømmelse, og den studerende har brugt et prøveforsøg, jf. § 13, stk. 2.
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