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Indledning 

Dette dokument indeholder specifikke bestemmelser for fagprøver for fag 1-11 på 

skatteuddannelsen på UC SYD samt generelle bestemmelser for prøver. Bestemmelser for fag 

12-18 vil blive udviklet løbende og vil være tilgængelig ved semestrets start det semester, 

hvor faget udbydes første gang.  

 

Fagprøvebestemmelser 

Alle fag afsluttes med en fagprøve. I dette dokument fremgår fagenes prøveform. 

En nærmere beskrivelse af fagene findes i studieordningen. 

Semester  Fag  1. – 5. semester (150 ECTS-point)  ECTS-

point  

Prøve  

1  1  Det politiske system og makroøkonomi   10  Intern*  

2  Juridisk metode og forvaltningsret  10  Ekstern*  

  3  Personbeskatning  10  

2  

  

4  Formueret 10  Intern*  

  5  Moms  10  

6  Regnskab I   10  

3  7  Kapitalgevinst, erhvervsdrivende, 

ejendomme og international skat 

20  Intern  

8  Forretningsudvikling og it 10  Ekstern  

4  9  Afgifter og introduktion til told  10  Intern  

10  Selskaber og insolvensret  10  Ekstern  

  11  Regnskab II   10  

5  12  Kommunikation og service  10  Intern  

13  Skatteproces og skattestrafferet  10  Ekstern  

14  Valgfag  10  Intern  

Semester  Fag  6.-7. semester (60 ECTS-point)  ECTS-

point  

Prøve  

6  15  Praktik   30  Intern  

7  16  Projektskrivning  5  Intern  

17  Valgfag   10  Intern  

18  Bachelorprojekt  15  Ekstern  

  

  ECTS-point i alt   210    

* 1. årsprøven udgøres af prøverne på 1. studieår (1.-2. semester).   

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Fag 1: Det politiske system og makroøkonomi 

 

 Fag 1: Det politiske system og makroøkonomi  

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Mundtlig individuel prøve.  

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlagt er den mundtlige prøve  

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur.   

Omfang/varighed   De studerende trækker 1 spørgsmål og har 1 times forberedelse.  

Den mundtlige prøve varer 30 minutter, heraf 5-10 minutter til den 

studerendes oplæg, 10-15 minutter til dialog og 10 minutter til 

votering og feedback.  

Krav til indhold   -  

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow.   

 

Fag 2: Juridisk metode og Forvaltningsret samt Fag 3: Personbeskatning  

 

Fag 2: Juridisk metode og Forvaltningsret 

Fag 3: Personbeskatning  

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Skriftlig individuel prøve.  

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlagt er den skriftlige prøve.  

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved ekstern censur.   

Omfang/varighed   4 timers skriftlig opgave, som laves på campus (stedprøve). Prøven 

afvikles i stilhed. 

Den skriftlige opgave laves med udgangspunkt i en caseopgave og 

har et omfang på maksimum 6 normalsider. En normalside svarer til 

2400 anslag inklusivt mellemrum. 

Krav til indhold   Den skriftlige del skal indeholde fyldestgørende besvarelse af den 

udleverede caseopgave. 

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den skriftlige prøve vil fremgå af WISEflow.     

 

 

 

 



   
 

 

Fag 4: Formueret 

 

Fag 4: Formueret 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Skriftlig individuel prøve.  

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlagt er den skriftlige opgave.  

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur.   

Omfang/varighed   4 timers skriftlig opgave, som laves på campus (stedprøve). Prøven 

afvikles i stilhed. 

Den skriftlige opgave laves med udgangspunkt i en caseopgave og 

har et omfang på maksimum 7 normalsider. En normalside svarer til 

2400 anslag inklusivt mellemrum. 

Krav til indhold   -   

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 5: Moms 
 

Fag 5: Moms 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Kombineret skriftlig og mundtlig gruppeprøve på baggrund af 

case.  

Grupperne består af 2-3 studerende. 

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlagt er den studerendes skriftlige opgave og 

mundtlige præstation. Bilag indgår ikke i 

bedømmelsesgrundlaget. 

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur.   

Omfang/varighed   De studerende har en uge til at skrive opgaven. 

 

De studerende skal skrive en opgave på baggrund af en case. 

Opgaven skal have et omfang på 15-20 normalsider. En normalside 

svarer til 2400 anslag inklusivt mellemrum. 

 

  Den mundtlige prøves varighed er: 

• 30 min. ved 2 personer, heraf 20 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback 

• 35 min. ved 3 personer, heraf 25 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback 

• 40 min. ved 4 personer, heraf 30 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback 



   
 

Krav til indhold   Eventuelle krav til synopsis og mundtligt oplæg vil fremgå af case-

oplægget. 

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 6: Regnskab I 

 

Fag 6: Regnskab I 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Skriftlig individuel prøve.  

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlagt er den studerendes skriftlige produkt.  

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur.   

Omfang/varighed   6 timers skriftlig prøve, som laves på campus (stedprøve). Prøven 

afvikles i stilhed. 

Krav til indhold   Prøven af består af praktisk bogføring og udarbejdelse af regnskab 

samt supplerende spørgsmål. 

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

 

Fag 7: Kapitalgevinst, erhvervsdrivende, ejendomme og international skat 

 

Fag 7: Kapitalgevinster, erhvervsdrivende, ejendomme og international skat  

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Skriftlig og mundtlig gruppeprøve.  

De studerende udarbejder hen over fagets løbetid en skriftlig 

opgave, som de mundtligt skal forsvare.  

Grupperne består af 2-4 studerende.   

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige prøve og den mundtlige 

præstation. Bilag indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. 

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur.  

Omfang/varighed   Den skriftlige opgave må maksimum være på 50 normalsider pr. 

gruppe.  

Prøvens varighed er: 

• 45 min. ved 2 personer, heraf 35 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback 
• 50 min. ved 3 personer, heraf 40 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback 



   
 

• 55 min. ved 4 personer, heraf 45 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback 

Krav til indhold   Den skriftlige del skal indeholde: 

• Forside   
• Resumé af fagets indhold 
• Resumé af projektet 
• Indholdsfortegnelse   
• Indledning   
• Problemafgrænsning 
• Problemstilling  
• Problemformulering   
• Evt. begrebsafklaring  
• Metode og teori   
• Analyse og diskussion 
• Konklusion 
• Evt. perspektivering   
• Litteraturliste   
• Evt. bilagsoversigt   
• Bilag  

Forløb De studerende opdeles i starten af semestret i de grupper, som de 

skal lave den skriftlige opgave i.   

Den mundtlige prøve afvikles efter afslutning af fagets 

læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 8: Forretningsudvikling og IT 

 

Fag 8: Forretningsudvikling og IT  

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Fire-dags opgave med mundtlig præsentation i grupper på 

baggrund af case.    

Grupperne består af 2-4 personer. 

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlaget er de studerendes opfyldelse af casens 

krav ved den mundtlige prøve.    

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved ekstern censur.  

Omfang/varighed   De studerende udarbejder over 96 timer en præsentation på 

baggrund af en case.  

 

Prøvens varighed er:   

• 35 min. ved 2 personer, heraf 10 min. til fremlæggelse, 15 

min. til dialog og 10 min. til votering og feedback  
• 40 min. ved 3 personer, heraf 10-15 min. til fremlæggelse, 

15-20 min. til dialog og 10 min. til votering og feedback  



   
 

• 45 min. ved 4 personer, heraf 15 min. til fremlæggelse, 20 

min. til dialog og 10 min. til votering og feedback  

Krav til indhold     Præsentationen skal indeholde et løsningsforslag/en besvarelse på 

  den udleverede case.  

  De studerende har metodefrihed i valg af præsentationsform.  

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for udlevering af case, aflevering af præsentation og 

den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow.  

  
 

 

Fag 9: Afgifter og introduktion til told 

 

Fag 9: Afgifter og introduktion til told 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Skriftlig individuel prøve. 

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlagt er den studerendes skriftlige produkt.  

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur.   

Omfang/varighed   4 timers skriftlig prøve, som laves på campus 

(stedprøve). Prøven afvikles i stilhed. 

Krav til indhold   Prøven af består af en række spørgsmål inden for fagets indhold, 

som skal besvares. 

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 10: Selskaber og insolvensret  

 

Fag 10: Selskaber og insolvensret 
 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Individuel mundtlig prøve. 

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlagt er den studerendes mundtlige præstation.  

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved ekstern censur.   



   
 

Omfang/varighed   De studerende trækker 1 spørgsmål og har 1 times forberedelse.  

Den mundtlige prøve varer 30 minutter, heraf 5-10 minutter til 

den studerendes oplæg, 10-15 minutter til dialog og 10 minutter 

til votering og feedback.  

Krav til indhold   - 

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 11: Regnskab II 

Fag 11: Regnskab II 
 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Kombineret skriftlig og mundtlig gruppeprøve.  

Grupperne består af 2-4 studerende. 

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige opgave og den 

mundtlige prøve. 

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved ekstern censur.   

Omfang/varighed   De studerende har en uge til at skrive opgaven. 

 

De studerende skal skrive en opgave med udgangspunkt i en 

casevirksomhed. Opgaven skal have et omfang på maksimum 15 

normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag inklusivt 

mellemrum. 

   

  Den mundtlige prøves varighed er: 

• 40 min. ved 2 personer, heraf 30 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback 

• 45 min. ved 3 personer, heraf 35 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback 

• 50 min. ved 4 personer, heraf 40 min. til fremlæggelse og 

dialog og 10 min. til votering og feedback   

Krav til indhold   Opgaven tager udgangspunkt i en dansk virksomheds regnskab og 

lægger som minimum op til følgende indhold:  

• Årsrapportens opbygning/bestanddele 

• Analyse af årsrapporten - herunder nøgletal, virksomhedens 

værdi, kreditværdighed og revisorerklæring 

• Om virksomheden skal være opmærksom på reglerne om 

hvidvaskning og om der eventuelt er områder, hvor 

virksomheden skal være særlig opmærksom.  

  

I den mundtlige prøve skal de studerende komme med deres 

anbefalinger til den fremtidige drift af virksomheden samt forklare 



   
 

forskellen på driftsøkonomiske regnskab og det skattemæssige 

regnskab. 

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 12: Kommunikation og service 

 

Fag 12: Kommunikation og service 
 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Skriftlig gruppeopgave på baggrund af et udleveret opgavesæt. 

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige opgave. I bedømmelse 

vægter fællesdelen 70 % og den individuelle del 30 %. Bilag 

indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. 

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur. 

Omfang/varighed   Grupperne består af 2-4 personer. 

 

De studerende har en uge til at skrive opgaven. 

 

Opgavens omfang er ved: 

• To studerende: maks. 15 normalsider 

• Tre studerende: maks. 20 normalsider 

• Fire studerende: maks. 25 normalsider 

Krav til indhold   Opgaven består af en fællesdel, samt en individuel del.  

 

Fællesdelen tager udgangspunkt i en case. Den individuelle del er et 

konkret kommunikationsprodukt. 

 

Det skal fremgå af opgaven, hvilke studerende der er forfatter til de 

forskellige dele af opgaven. 

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviter. 

Tidspunktet for offentliggørelse af case-oplæg og aflevering af 

opgave vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 13: Skatteproces og skattestrafferet 

 

Fag 13: Skatteproces og skattestrafferet 
 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  



   
 

Form   Mundtlig individuel prøve.  

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige prøve  

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved ekstern censur.   

Omfang/varighed   Den studerende trækker 1 spørgsmål og har 1 times forberedelse.  

Den mundtlige prøve varer 30 minutter, heraf 5-10 minutter til 

den studerendes oplæg, 10-15 minutter til dialog og 10 minutter 

til votering og feedback.  

Krav til indhold   -  

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter.   

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow.   

 

Fag 14 / 17: Valgfag 

 

Fag 14/17: International skat 
 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

institutionelle studieordning for uddannelsen fra 2020.  

Form   Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i en præsentation. 

  

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige prøve. 

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur. 

Omfang/varighed   Grupperne består af 2-4 personer. 

 

De studerende udarbejder over 48 timer en præsentation på 

baggrund af en case. 

 

Den mundtlige prøves varighed er:   

• 35 min. ved 2 personer, heraf 10 min. til fremlæggelse, 15 

min. til dialog og 10 min. til votering og feedback  

• 40 min. ved 3 personer, heraf 10-15 min. til fremlæggelse, 

15-20 min. til dialog og 10 min. til votering og feedback  

• 45 min. ved 4 personer, heraf 15 min. til fremlæggelse, 20 

min. til dialog og 10 min. til votering og feedback 

Krav til indhold   Præsentationen skal indeholde løsningsforslag/besvarelse af den 

udleverede case. 

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviter. 

Tidspunktet for offentliggørelse af case-oplæg, aflevering af 

præsentation og den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 14/17: Ikke-finansielle regnskabers indflydelse på finansielle regnskaber og skat 
 



   
 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

institutionelle studieordning for uddannelsen fra 2020.  

Form   Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i en synopsis. 

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige prøve. 

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur. 

Omfang/varighed   De studerende udarbejder over 24 timer en synopsis på baggrund 

af en case. 

 

De studerende forbereder et mundtligt oplæg med udgangspunkt 

i den fremsendte synopsis.  

 

Den mundtlige prøve varer 30 minutter, heraf er 5-10 minutter til 

den studerendes oplæg, 10-15 minutter til dialog og 10 min til 

votering og feedback. 

Krav til indhold   Eventuelle krav til synopsis og mundtligt oplæg vil fremgå af case-

oplægget.  

Forløb   Prøven afvikles efter afslutning af fagets læringsaktiviteter. 

Tidspunktet for offentliggørelse af case-oplæg, aflevering af 

synopsis og den mundtlige prøve vil fremgå af WISEflow. 

 

Fag 14/17: Generationsskifte og omstrukturering 
 

Grundlag    

Form    

Bedømmelse    

Omfang/varighed    

Krav til indhold    

Forløb    

 

Fag 15: Praktik 

 

Fag 15: Praktik 
 



   
 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i en skriftlig 

opgave. 

Bedømmelse   Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige opgave og den 

mundtlige prøve. 

Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen ved intern censur. Den 

eksterne praktikvejleder deltager som eksaminator.  

Omfang/varighed   Praktikrapportens analyse skal have et omfang på 10-15 

normalsider.  

 

Den mundtlige prøve varer 30 minutter, heraf er 5-10 minutter til 

den studerendes oplæg, 10-15 minutter til dialog og 10 min til 

votering og feedback. 

Krav til indhold   Den skriftlige opgave udgøres af en praktikrapport, som består 

af følgende elementer: 

• En analyse af praktikkens professionsfelt, der forholder 

sig til de politiske, økonomiske og juridiske rammer for 

dette felt samt en beskrivelse af væsentlige 

problemstillinger inden for feltet. 

• 3-5 produkter fra praktikken, som den studerende 

selvstændigt har udarbejdet. 

 

Til den mundtlige prøve skal den studerende med udgangspunkt 

i sin analyse og sine produkter lave et oplæg som viser, at den 

studerende har været i stand til at omsætte sin viden til udøvelse 

i praksis. 

Forløb   Den skriftlige opgave afleveres ved praktikkens afslutning. 

Tidspunktet for den mundtlige prøve vil fremgå af Wiseflow. 

 

Fag 16: Projektskrivning 

 

Fag 16: Projektskrivning 
 

Grundlag   Prøvens grundlag er modulets læringsmål som de fremgår af den 

nationale studieordning for uddannelsen fra 2018.  

Form   
 

Bedømmelse   
 



   
 

Omfang/varighed      
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Generelle prøvebestemmelser 

 

Nærværende vejledning er de generelle bestemmelser vedrørende prøver og eksamen ved 

skatteuddannelsen.  

  

Gældende grundlag for prøver og eksamen  

  

Det lovgivningsmæssige grundlag for prøver og eksamen findes i 

uddannelsesbekendtgørelsen, prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen samt den for 

årgangen gældende studieordning for professionsbacheloruddannelsen i skat. 

  

Helt overordnet  

 

• Det er altid fagets læringsmål, der er vurderingskriterier for prøven.  

• Alle hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt, medmindre andet er angivet i den 

konkrete prøvebestemmelse.  

• Den studerende er ved indskrivningen på studiet automatisk tilmeldt afprøvninger.  

• Melder den studerende afbud til en prøve vil det tælle som et prøveforsøg 

medmindre der foreligger lægelig dokumentation for sygdom eller lignende.  

• Der kan i studieordningen eller i fagbeskrivelsen være formuleret mødepligt 

og/eller deltagelsespligtige opgaver, som skal være godkendt inden den studerende 

kan indstilles til prøve.  

• Ved en ikke bestået prøve eller afmelding er den studerende automatisk indstillet 

til næstkommende prøve i faget, som kan være en ordinær prøve eller en omprøve.   

• Omprøver afvikles i uge 8 og uge 34 medmindre andet oplyses. Hvis den mundtlige 

prøve baseres på en skriftlig opgave, kan det forekomme at den skriftlige del ligger i 

ugerne op til.  

• Den studerende har 3 prøveforsøg i alt pr. prøve.  

• En bestået prøve kan ikke tages om.  

• Prøver på 1. studieår skal senest været bestået inden udgangen af 2. studieår (senest 

omprøveterminen i august) for at den studerende kan fortsætte i uddannelsen.  

• Alle prøver skal været bestået, før den studerende kan afslutte bachelorprojektet.  

• Alle bedømmelser er individuelle.  

 

  

Almindelige bestemmelser  

 

1. Studieledelsen forestår prøvernes afholdelse i overensstemmelse med reglerne i de 

relevante bekendtgørelser og de ovenfor og nedenfor fastsatte bestemmelser.  

2. Studieledelsen sørger for, at de studerende forud for hver prøvetermin får mulighed 

for at orientere sig om bestemmelserne i dette regelsæt, jf. prøvebekendtgørelsen.  

3. Det er de studerendes eget ansvar at orientere sig om reglerne for 

prøvernes afholdelse.  

4. Tid, sted og form for prøvernes afholdelse bekendtgøres på WISEflow senest en uge 

før den konkrete prøve. Det er de studerendes ansvar at holde sig orienterede om 

uddannelsens prøveplan og prøvebestemmelser.  

5. Det fremgår af de konkrete fagprøvebestemmelser om prøverne er individuelle 

eller gruppeprøver og/eller begge dele. Af fagprøvebestemmelserne fremgår 

præmisserne for gruppeprøver (antal, prøvetid, omfang mv.)  



   
 

  

Skriftlige prøver  

 

1. Prøvemateriale kan downloades fra WISEflow. Det er den studerendes ansvar at 

orientere sig om dette. 

Prøvematerialet er tilgængeligt på et bestemt udmeldt tidspunkt. 

2. Prøven er begyndt, når materialet er udleveret. 

3. Prøven afleveres i WISEflow inden for deadline. Ved de skriftlige prøver skal 

eksaminanden sikre, at besvarelsen af opgaven afleveres i en så læselig og 

overskuelig form, at enhver tvivl om, hvad eksaminanden fremlægger til bedømmelse, 

er udelukket.  

4. Ved elektronisk aflevering skal den studerende være tilgængelig på sit mobilnummer 

en time efter aflevering.  

5. En skriftlig besvarelse kan afvises, hvis den ikke opfylder formkravene. Ved 

afvisning skal besvarelsen ikke bedømmes og den studerende har brugt 

et prøveforsøg.  

6. Ved skriftlige gruppebesvarelser kan der være krav om individualisering. Hvis ikke 

dette er tilfældet står alle studerende i gruppen til ansvar for hele 

produktet. Individualiseringskrav skal fremgå af de konkrete fagprøvebestemmelser.  

7. Uddannelsen fastsætter i de konkrete fagprøvebestemmelser, hvorvidt 

formuleringsevne, sprog og retstavning indgår i bedømmelsen. I bachelorprojektet 

indgår dette i den samlede vurdering.  

8. Alle hjælpemidler er tilladte. Det er tilladt eksaminanderne at udveksle oplysninger og 

kommunikere i løbet af prøvetiden. Det er ikke tilladt at kontakte undervisere og 

vejledere medmindre det fremgår af prøvebestemmelserne, at der tilbydes vejledning.  

9. Studerende har selv ansvaret for at foretage den nødvendige lagring af teksten, 

herunder fremstilling af backup og sikkerhedskopier.  

10. Bedømmelseskriterier fremgår af prøvebestemmelserne.  

11. Bedømmelsen vil fremgå af WISEflow. Det tilstræbes at bedømmelsen er klar senest 

3 uger efter prøvens afvikling.  

12. Ved skriftlige prøver uden mundtlig afprøvning får den studerende udover 

bedømmelsen en kort feedback på max. 200 ord fra underviseren 14 dage efter 

bedømmelsen.  

  

Mundtlige prøver  

 

1. Uddannelsesinstitutionen sørger for planlægning og afviklingen af prøven.  

2. Prøveplan for mundtlig prøve vil være tilgængelig på WISEflow.  

3. Af fagets konkrete prøvebestemmelser vil gruppestørrelser, tidsforbrug og eventuelle 

skriftlige produkters samspil med den mundtlige prøve osv. fremgå.  

4. Indgår et skriftligt produkt i den mundtlige prøve gælder ovenstående vedrørende 

’skriftlige prøver’.  

5. Ved individuelle fremlæggelser på baggrund af et gruppefremstillet produkt, må de 

andre fra gruppen ikke være tilstede ved prøven.  

6. En mundtlig prøve vil altid være defineret som en dialog mellem eksaminator, censor 

og den/de studerende på baggrund af en faglig præsentation. Tidsforbrug til 

præsentation og dialog vil fremgå af de konkrete fagprøvebestemmelser.  

  



   
 

Uregelmæssigheder under prøverne  

 

1. Bliver studerende opmærksomme på væsentlige mangler ved prøven, skal de straks 

underrette studieledelsen herom.  

2. Har en eksaminand uretmæssigt udgivet en andens arbejde for sit eget, skal 

studieledelsen hurtigst muligt bortvise den studerende fra prøven.  

3. Bortvisning skal ske, selv om uregelmæssighederne først konstateres efter den 

skriftlige prøves afslutning.  

4. Bortvisning fra eksamen medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve 

bortfalder.  

  

Klage over prøver/eksamen  

 

Klager over interne og eksterne prøver kan omhandle:  

• Prøvegrundlaget (prøvespørgsmål, opgaver og lignende) og dets forhold til 

læringsmål mv 

• Prøveforløbet  

• Bedømmelsen  

  

1. Såfremt en studerende ønsker at klage over forhold i forbindelse med prøve, rettes 

klagen til studieledelsen, der behandler sagen i overensstemmelse 

med prøvebekendtgørelsen.  

2. Klagen er altid individuel og skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives 

senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er bekendtgjort.  

3. Bedømmerne har herefter 2 uger til at kommentere klagen, hvorefter den studerende 

har 1 uge til yderligere tilføjelser.  

4. Det er uddannelsesinstitutionen, der afgør klagen på ovenstående grundlag.  

5. Afgørelsen af klagen kan af klageren indbringes for et ankenævn.  

  

Formkrav til skriftlige opgaver  

Al normaltekst (med undtagelse af overskrifter) skal skrives med teksten Times New Roman 

eller Arial i punktstørrelse 12. 

En normalside svarer til 2400 anslag inklusivt mellemrum. 

Sideopsætningen: topmargen, bundmargen og sidemargen: 2,5 cm. 

Linjeafstand: 1,5 cm 

Alle sider skal nummereres og sidetallene skal stå centreret øverst/nederst på siden + evt. 

sidehoved. 

Der skal være korrekte litteratur- og kildehenvisninger.  

På skatteuddannelsen anvendes Harvard-standarden. 

Ved skriftlige prøver er alle hjælpemidler samt samarbejde med medstuderende tilladt i 

prøvetidsrummet. Det fordrer derfor stor omhu med kildeangivelser og referencer. 

Al benyttet litteratur, undersøgelser, link mv. angives med kilde. 



   
 

Medtager man afsnit udarbejdet i fællesskab med medstuderende angives det med kilde. 

Bruger man andre studerendes opgaver, arbejde, empiri mv. angives det med kilde. 

Alle citater angives med kilde. 

 


