keliste:

Hus

Hvordan
skriver du en
eksamensklage

1
?

Hvad er
retlige spørgsmål?

Kend klagefrist og modtager af klagen
Ved eksamensklager er fristen som udgangspunkt altid 14
dage fra du har modtaget din bedømmelse.

LÆS HER

I studieadministrationen på dit fakultet sidder en enhed,
som behandler eksamensklager.
Du finder fakultetets klagevejledning og kontaktoplysninger
på din studieinformationsside på KUnet under Eksamen >
Karakterer og klager > Klagemuligheder.

2

Sørg for at
formalia
er på plads

Hvis fakultetet vil have din klage via
en webformular, bliver du bedt om
at udfylde relevante oplysninger
der.
Hvis der ikke er en formular tilgængelig på din studieinformationsside,
anbefaler vi, at du skriver dit navn,
karakter, den eksamen du klager
over og evt. navn på den kursusansvarlige i din klage.

5

3

4

Beskriv hvad
du klager over
og hvad du vil
opnå

Definer om du klager over:
•
•
•
•

•
•
•
•

Og beskriv hvorfor.

Vi læser gerne din klage igennem og giver input
ift. hvordan du har beskrevet ovenstående punkter. Kontakt os endelig.

Begrund
klagen fagligt

Kursusbeskrivelse og kursets faglige mål
Pensum
Karakterskala
Løsningsvejledning

Administrationen træffer afgørelsen. Sagsbehandleren har ikke den
faglige indsigt i din eksamen. Sørg derfor for at udfolde dine argumenter, så sagsbehandleren har et så konkret grundlag at behandle klagen
ud fra som muligt.

Lad det fremgå i starten af klagen
om du ønsker en ombedømmelse
eller en omprøve. Begge vil altid
foretages af nye bedømmere.

Kontakt Studenterambassadøren

LÆS HER

Hvis du klager over bedømmelsen eller eksaminationsgrundlaget, skal
du begrunde klagen fagligt. Det anbefaler vi, at du gør ved at sammenholde din eksamen med fx:

Bedømmelsen
Eksaminationsgrundlaget
Prøveforløbet
Såkaldt retlige spørgsmål

Fejl f
unde ør eller
r eksa
men?
LÆS H
ER

Særligt ved
mundtlige
eksaminer

6

Send klagen via formular på KUnet
På de fleste fakulteter finder du en blanket til
eksamensklager på din studieinformationsside.
Hvis det ikke gælder dit fakultet, skal du sende
din klage fra din KUmail.

Ken
proc d hele
eksa essen fo
men
r
sklag
er
LÆS
HER

