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Eksamensreglement for dig som elev 

I løbet af din uddannelse på TECHCOLLEGE skal du gå til flere prøver og eksaminer. Du er 

automatisk tilmeldt og forpligtet til at deltage i prøverne, når du går på en uddannelse.  

Reglerne gælder kun for prøver og eksaminer, der afholdes ved afslutningen af et forløb, fx 

grundforløbsprøve, eksamen i grundfag (fx matematik eller dansk) eller andre afsluttende prøver. 

 

Her kan du se nogle generelle regler om at gå til eksamen eller prøve:  

 Du skal være studieaktiv for at kunne gå til prøve og eksamen.  

 Du skal have afleveret de opgaver og projekter, der er krav om på din uddannelse, og din 

lærer skal have godkendt dem.  

 Du kan kun gå til prøve eller eksamen i et specifikt fag eller forløb to gange, fx 

grundforløbsprøve eller eksamen i et grundfag. 

 I særlige tilfælde kan skolen give dig et ekstra forsøg, men det kræver, at du har været 

studieaktiv og har lavet dine opgaver, projekter og lignende.  

 

Hvis du ikke ønsker at deltage i en prøve eller eksamen 

Hvis du ikke ønsker at deltage i en prøve eller eksamen, skal du fortælle det til din lærer senest to 

hverdage før eksamen. Så bruger du ikke et forsøg, du har nemlig kun to forsøg per prøve eller 

eksamen.  

 

Hvis du bliver syg 

Hvis du bliver syg, når du skal til eksamen, skal du hurtigst muligt ringe til skolen. 

For at du kan få lov at gå til en ny eksamen, det der kaldes en sygeeksamen, skal du kunne 

dokumentere, at du har været syg.  

Du kan hos din læge få en lægeerklæring, som du selv skal betale for.  

En sygeeksamen tæller ikke som et forsøg.  

Hvis du ikke melder dig syg, og du heller ikke bagefter eksamen kan dokumentere, at du har været 

syg, kan du ikke få en sygeeksamen, og du har brugt et af to forsøg.  

 

Hvis du kommer for sent 

Husk at møde mindst 15 minutter før du skal til eksamen eller prøve.  

Hvis du kommer for sent, og din forsinkelse er rimeligt begrundet, kan du måske få lov at gå til 
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eksamen/prøve senere på dagen, eller du kan gå i gang med prøven, selvom du så vil have mistet 

noget af prøvetiden eller forberedelsestiden. Det er din lærer, der bestemmer om det kan lade sig 

gøre.  

Du har ikke krav på at deltage i prøven, hvis du kommer for sent.  

Snyd  

Du ved selvfølgelig godt, at du ikke må snyde eller kopiere andres arbejde, når du laver opgaver 
eller går til eksamen. Nogle gange kan det være svært at skelne mellem bevidst og ubevidst snyd.  

Her kan du læse om skolens retningslinjer for snyd og kopiering.  
 

Skolen definerer snyd ved at:  

• en elev afleverer en opgave, han eller hun ikke selv har lavet. Dette gælder også tegningsopgaver 
og lignende.  

• en elev anvender dele af opgaver, han eller hun selv tidligere har afleveret, uden at angive det  

• en elev skriver helt eller delvist af efter andre elever  

• en elev afleverer tekst, der er kopieret fra bøger eller websider, uden at skrive hvor teksten 
stammer fra 

• en elev anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler (fx google translate) til at 
udarbejde en opgave  

• en elev taler med andre elever eller bruger mobiltelefon og lignende ved prøver, hvor det ikke er 
tilladt 

Det er din lærer, der vurderer om dine opgaver eller projekter kan godkendes til prøve eller 
eksamen. Det gælder også i forhold til snyd og kopiering.  

Konsekvensen ved at snyde med dine opgaver eller ved prøver kan være, at du kan blive bedt om 
at lave en ny opgave eller projekt, at du kan blive bortvist fra en eksamen eller at du kan blive 
bortvist fra skolen.  

 

Hvis du vil klage over en eksamen 

Reglerne for at klage over en standpunktskarakter, eksamenskarakter eller den måde eksamen er 

foregået på kan du læse mere om i skolens eksamensreglement, som du kan finde på skolens 

hjemmeside. 

http://www.techcollege.dk/om-techcollege/regler-og-politikker/ 

http://www.techcollege.dk/om-techcollege/regler-og-politikker/

