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REGLER FOR AFVIKLING AF GRUPPEPRØVER/PROJEKTEKSAMEN 
 
Tilføjelse til Fakultetets eksamensordning gældende for alle uddannelser under Studienævnet for 

Kommunikation og Digitale Medier  

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Nedenstående regler er en tilføjelse til Hum/Samf fakultetets eksamensordning og kandidatspecialeregler: 

https://www.fak.hum.aau.dk/uddannelse/studieadministration/ 

Reglerne gælder for alle uddannelser under studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier med min-

dre andet fremgår af den enkelte studieordning. 

http://www.fak.hum.aau.dk/uddannelse/studieordninger/  
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GRUPPEPRØVEN/PROJEKTEKSAMEN  

 

Ved projekteksamener gælder følgende prøveform: 

 

En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt 

eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles an-

svar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en 

samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal 

den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel be-

dømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen  § 4, stk.2. 

 

 

https://www.fak.hum.aau.dk/uddannelse/studieadministration/
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183445#id4004f569-87a2-43cd-9cc7-1c07a7bb8abf
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Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i 

en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.  

 

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes 

meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse 

 

I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse 

med de angivne læringsmål for modulet.  

 

Hvad angår sidetal i projekter er det de sidetal, som er angivet i studieordningerne, der er gældende. Prø-

vetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, 

dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklu-

sive tid til votering og karaktergivning.  

 

Projektrapporter kan udarbejdes i fællesskab af indtil seks studerende. Dog er bachelor- , kandidatspecia-

le- og masterprojekter undtaget, da der fremgår maksimumtal for gruppernes størrelse af de enkelte stu-

dieordninger. 

 

Hvad angår øvrige regler for sidetal og prøvetider, der gælder særskilt i forbindelse med kandidatspeciale-

projekter henvises til fakultets kandidatspeciale- og masterprojektregler på hjemmesiden:  

 

https://www.fak.hum.aau.dk/uddannelse/studieadministration/ 

 

GODKENDELSE OG REVISION  

Godkendt på Studienævnsmøde d. 13.12.17 

Revideres ifm. studieordningsrevision efterår 2018. 

 

KONTAKT / ANSVAR 

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier 

kontakt-kdm@hum.aau.dk 
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