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Beskrivelse af laborantuddannelsen på UC Syd: 
I de følgende afsnit er laborantuddannelsen på UC SYDDANMARK (herefter: UCSYD) 
beskrevet. Uddannelsen har en varighed af 2,5 år, svarende til 150 ECTS point fordelt på 
5 semestre hver med et omfang på 30 ECTS point. Uddannelsens første del består af tre 
semestre på institutionen, hvor den studerende undervises teoretisk og praktisk inden for 
de nedenfor nævnte fire kerneområder. Sidste to semestre foregår i en eller flere 
virksomhedspraktikker, svarende til 60 ECTS.  
 
Den teoretiske del af uddannelsen består af følgende fire kerneområder, nærmere 
beskrevet i Fællesdelen af studieordningen: 
 

 Laboratorieteknik og forståelse 
 Kemiteknologi 
 Bioteknologi 
 Valgfrit element 

 
Inden for hvert kerneområde findes de enkelte uddannelseselementer, som er fordelt på 
følgende måde: 
 
Laboratorieteknik og forståelse: 
 

Uddannelseselement 
1. semester 

ECTS 
2. semester 

ECTS 
3. semester 

ECTS 
 

Kemi og biokemi 
 

7 3  

 
Laboratorieteknik og beregninger 

 
10   

 
Kvalitetssikring, statistik, Excel, 
kommunikation og arbejdsmiljø 

 

3 7  
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Kemiteknologi: 
 

Uddannelseselement 
1. semester 

ECTS 
2. semester 

ECTS 
3. semester 

ECTS 
 

Spektrofotometriske og 
potentiometriske metoder 

 

5   

 
Kromatografiske metoder 

 
 10  

 
Kemiteknologiske 

laboratoriemetodik og avancerede 
teknikker 

 

  10 

 
Bioteknologi: 

Uddannelseselement 
1. semester 

ECTS 
2. semester 

ECTS 
3. semester 

ECTS 
 

Mikrobiologi 
 

5   

 
Fermentering, proteinoprensning og 

karakterisering samt immunkemi 
 

 10  

 
Bioteknologiske laboratoriemetodik 

og avancerede teknikker 
 

  10 

 

 
Valgfrit element: 

Uddannelseselement 
1. semester 

ECTS 
2. semester 

ECTS 
3. semester 

ECTS 
 

Selvstændigt projektarbejde 
udføres i et valgfrit emne indenfor 

enten kemiteknologi eller 
bioteknologi 

 

  10 
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De sidste to semestre af uddannelsen foregår i en eller flere virksomheder efter den 
studerendes eget valg. 5/6 årsværk består af virksomhedspraktik og indgåelse i 
virksomhedens daglige opgaver, mens den studerende i 1/6 årsværk, svarende til 7 uger, 
udfører et selvstændigt projekt, placeret enten løbende under praktikken eller som et 
intensivt forløb på et selvvalgt tidspunkt i praktikforløbet. 
 

Uddannelseselement 
4. semester 

ECTS 
5. semester 

ECTS 
 

Virksomhedspraktik i en eller flere 
selvvalgte virksomheder 

 

50 

 
Selvstændigt eksamensprojekt 

udført i virksomhedspraktikken med 
en varighed af 7 uger 

 

10 

 
 
 
Anvendte undervisnings- og arbejdsformer 
På UCSYD inddeles studieaktiviteter i fire overordnede kategorier, som afviger fra hinanden 
i graden af underviserinitiering og initiering fra de studerende. Al undervisning bliver 
kategoriseret for at fremme tydeligheden i arbejds- og undervisningsformer og dermed øge 
de studerendes læring. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og 
veksler mellem teoretisk gennemgang af uddannelseselementerne og praktisk 
demonstration i laboratoriet. Gennem en sådan undervisning skabes betingelserne for at 
den studerende kan erhverve professionelle kompetencer og udvikle sig og virke som 
laborant. Der undervises varieret i form af forelæsninger, gruppearbejder, temaer, 
projektarbejde og virksomhedsbesøg. En forudsætning for succesfuld gennemførelse af 
studiet og den studerendes opnåelse af læringsmål, er den aktive interaktion mellem 
undervisere og studerende, hvor den studerende bidrager med højt aktivitetsniveau, 
engagement, selvstændighed og motivation. 
 
 
  



 
 

 Side 7 af 27 August 2015 
 

 

 

Prøver på uddannelsen: 
Der afholdes under uddannelsen følgende 6 prøver, hvis prøveresultat vil fremgå af 
eksamensbeviset: 
 
 

Prøvens navn Prøvens placering Bedømmelse 
Antal ECTS som 
prøven dækker 

1. semesterprøve 
Slutningen af 1. 

semester 

7-trins skala 
Ekstern 

bedømmelse 
30 

2. semesterprøve 
Slutningen af 2. 

semester 
7-trins skala 

Intern bedømmelse 
30 

3. semesterprøve Midt i 3. semester 
7-trins skala 

Intern bedømmelse 
20 

Afsluttende 
skoleprojekt 

Slutningen af 3. 
semester 

7-trins skala 
Ekstern 

bedømmelse 
10 

Praktikprøve 
Slutningen af 
praktikken 

7-trins skala 
Intern bedømmelse 

50 

Afsluttende 
eksamensprojekt 

Slutningen af 5 
semester 

7-trins skala 
Ekstern 

bedømmelse 
10 

 
 
 
Beskrivelse af de enkelte prøver på uddannelsen 
Formålet med prøverne er at bedømme hvorvidt den studerendes kompetencer er i 
overensstemmelse med de i bekendtgørelsen fastsatte krav. I det følgende beskrives 
formen på de enkelte prøver: 
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Prøvebeskrivelse for 1. semesterprøven 
 
Formål: 

Prøven skal demonstrere i hvilken grad den studerende har nået læringsudbyttet for 1. 
semester i henhold til de læringsmål, der er fastsat for Kemiteknologi, Mikrobiologi og 
Laboratorieteknik og forståelse på 1. semester.  

 
Rammer for prøven: 

Prøven er en individuel tværfaglig skriftlig prøve på 4 timer, hvor alle hjælpemidler er 
tilladte, dog ikke internetadgang. 
 
Placering af prøven: 

Prøven er placeret ved udgangen af 1. semester. 

Bedømmelse: 

Prøven bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen, hvor prøven skal bestås med 
mindst karakteren 02. Ved ikke-bestået prøve er den studerende tilmeldt omprøve, og den 
studerende bliver gjort opmærksom på, at der vil være mulighed for en uddybende samtale 
med eksaminator. Prøven skal være bestået senest 2 år efter studiestart. 

Eksaminatorer:  

UC undervisere og ekstern censor beskikket af Censorsekretariatet. 

Omprøve: 

Ved ikke bestået prøve tilbydes den studerende en omprøve senest 28/2. Ved sygeprøve 
skal den studerende fremvise en lægeattest til institutionen, se afsnittet Syge- og omprøve. 

Beskrivelse af karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af 
prøvens formål med ingen eller med få uvæsentlige mangler, dvs. at den studerende: 

 Besvarer udtømmende på spørgsmål om laboratorieteknik, mikrobiologi og 
kemiteknologi. 

 Kan udføre statistiske beregninger og konkludere på disse. 
 Evner at formulere sig tydeligt og udleder passende konklusioner i forbindelse med 

besvarelsen af spørgsmålene. 

Beskrivelse af karakteren 02: 

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af prøvens formål, dvs. at den studerende: 
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 Besvarer i tilstrækkelig grad på spørgsmål om laboratorieteknik, mikrobiologi og 
kemiteknologi. 

 Kan i tilstrækkelig grad udføre statistiske beregninger og konkludere på disse. 
 Evner at formulere sig med tilstrækkelig tydelighed og kan i tilstrækkelig grad 

udlede konklusioner.  
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Prøvebeskrivelse for 2. semesterprøven 
 
Formål: 

Prøven skal demonstrere i hvilken grad den studerende har nået læringsudbyttet for 2. 
semester i henhold til de læringsmål, der er fastsat for de obligatoriske emner, der er 
gennemført på 2. semester. Dvs. den studerende skal have en grundig viden om kemi og 
biokemi, grundlæggende viden om bioteknologi og kromatografiske metoder samt 
grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Den studerende skal kunne klassificere og mærke 
kemikalier og blandinger og kunne udføre beregninger, der danner grundlag for udførelse 
og resultatbehandling af laboratoriearbejde.  
 

Rammer for prøven: 

Prøven afvikles som en praktisk prøve, med efterfølgende mundtlig eksamination. Prøven 
skal vise, hvorvidt den studerende kan planlægge og udføre praktisk arbejde samt 
reflektere over dette med afsæt i den viden og de færdigheder, som den studerende har 
opnået på 2. semester. 

Den studerende trækker et emne inden for ovennævnte uddannelseselementer og får 15 
minutters forberedelsestid. Herefter skal den studerende demonstrere og udføre et stykke 
praktisk arbejde af en varighed på 30 minutter. Den studerende vil under det praktiske 
arbejde blive bedømt på følgende kriterier: 

 Udføres arbejdet miljømæssigt forsvarligt 
 Kan den studerende arbejde selvstændigt og struktureret 
 Bliver arbejdet udført med agtpågivenhed og omhu 
 Medtages relevante kontroller 
 Har den studerende øje på kvalitet 

Efterfølgende vil den studerende blive eksamineret af eksaminator og der vil blive spurgt 
ind til observationer, refleksioner og bagvedliggende betragtninger. Denne mundtlige 
eksamination har en varighed af 10 minutter inkl. votering. 

Placering af prøven: 

Prøven er placeret i slutningen af 2. semester. 

Bedømmelse: 

Prøven bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen, hvor der gives en samlet 
karakter over den studerendes praktiske færdigheder samt mundtlige eksamination. Prøven 
skal bestås med mindst karakteren 02. Ved ikke-bestået prøve er den studerende tilmeldt 
omprøve, og den studerende bliver gjort opmærksom på, at der vil være mulighed for en 
uddybende samtale med eksaminator. Prøven skal være bestået senest 2 år efter 
studiestart. 
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Eksaminatorer:  

UC underviser og intern UC underviser som censor. 

Omprøve: 

Ved ikke bestået prøve tilbydes den studerende en omprøve senest 31/8. Ved sygeprøve 
skal den studerende fremvise en lægeattest til institutionen, se afsnittet Syge- og omprøve. 

 

Beskrivelse af karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af 
prøvens formål med ingen eller med få uvæsentlige mangler, dvs. at den studerende har: 

 En fremragende viden i det udtrukne emne. 
 Arbejder velstruktureret og selvstændigt med den udtrukne opgave. 
 En fremragende forståelse for de generelle arbejdsteknikker i laboratoriet, herunder 

omhu, ensartethed, objektivitet og basale sikkerhedsforanstaltninger. 
 En fremragende evne til at forstå en praktisk problematik samt at kunne reflektere 

over denne.  
 En fremragende viden om basale praktiske teknikker anvendt til at løse den 

udtrukne problematik. 
 En fremragende viden til at kunne aflæse, fortolke, anvende data samt 

perspektivere disse. 
 En fremragende viden om dokumentation af data. 
 En udtømmende viden om simple statistiske metoder til vurdering af præcision og 

nøjagtighed. 

 

Beskrivelse af karakteren 02: 

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af prøvens formål, dvs. at den studerende i minimal grad har: 

 En tilstrækkelig viden i det udtrukne emne. 
 Arbejder tilstrækkeligt struktureret og selvstændigt med den udtrukne opgave. 
 En tilstrækkelig forståelse for de generelle arbejdsteknikker i laboratoriet, herunder 

omhu, ensartethed, objektivitet og basale sikkerhedsforanstaltninger. 
 En tilstrækkelig evne til at forstå en praktisk problematik, og komme med et 

udtømmende løsningsforslag til denne.  
 En tilstrækkelig viden om basale praktiske teknikker anvendt til at løse udtrukne 

problematik. 
 En tilstrækkelig viden til at kunne aflæse, fortolke, anvende data samt perspektivere 

disse. 
 En basal viden om dokumentation af data. 
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 En tilstrækkelig viden om simple statistiske metoder til vurdering af præcision og 
nøjagtighed. 
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Prøvebeskrivelse for 3. semesterprøve 
 
Formål: 

Prøven skal demonstrere i hvilken grad den studerende har nået læringsudbyttet for 3. 
semesters fagindhold i emnet Laboratoriemetodik og avancerede teknikker. Den 
studerende skal kunne analysere, fortolke og vurdere laboratorierelevante data og 
informationer. Den studerende skal ud fra en avanceret forskrift teoretisk kunne planlægge 
et laboratoriearbejde og redegøre herfor. Den studerende skal kunne indgå i en diskussion 
om teoretiske principper og metoder, som også rækker ud over opgavens emne.  
 

Rammer for prøven: 

Prøven afvikles som en individuel mundtlig præsentation efterfulgt af eksamination med 
intern censur. Eksaminationstid er 30 minutter inkl. votering. 

Prøven er en individuel teoretisk case af 2 dages varighed (2 * 7,5 timer) efterfulgt af en 
mundtlig eksamination. Prøven tager sit udgangspunkt i en udleveret standard, teknisk 
artikel, kit, protokol eller lignende, som kan være på dansk eller på engelsk. Derudover 
indeholder opgaven et sæt tilhørende spørgsmål, som ønskes belyst ved eksaminationen. 
Disse spørgsmål vil være på dansk. Der trækkes lod blandt emner inden for kemiteknologisk 
- eller bioteknologisk retning. Der vil være lige mulighed for at trække et emne fra hver 
retning.  

Der kan i opgaven være krævet udregninger i Excel, fremstilling af flowskemaer, etiketter, 
SOP’ er mm, som skal medbringes og afleveres ved eksaminationens begyndelse. 

Hver studerende tilbydes 5 minutters individuel vejledning på trækningsdagen. 

Den mundtlige eksamination varer 30 minutter inkl. votering. Den studerende starter med 
et oplæg på 10 minutter hvor opgaven belyses og besvares med dokumentation i form af 
udregninger, grafer, etiketter osv. Herefter eksamineres den studerende i emnet. 

Placering af prøven: 

Prøven er placeret i midten af 3. semester. 

Bedømmelse: 

Prøven bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen, hvor prøven skal bestås med 
mindst karakteren 02.Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af 
præsentationen og eksaminationen Ved omprøve gennemføres en ny prøve, og den 
studerende bliver gjort opmærksom på, at der vil være mulighed for en uddybende samtale 
med eksaminator. 

Eksaminatorer:  

UC underviser og intern UC underviser som censor. 
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Omprøve: 

Ved ikke bestået prøve tilbydes den studerende en omprøve senest 20/12. Ved omprøve 
foretages en ny lodtrækning og nyt emne tildeles. Ved sygeprøve skal den studerende 
fremvise en lægeattest til institutionen, se afsnittet Syge- og omprøve. 

 

Beskrivelse af karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af 
prøvens formål med ingen eller med få uvæsentlige mangler, dvs. at den studerende kan: 

 Fremstille emnet velstruktureret og selvstændigt inden for den afsatte tid 
 Diskutere artiklen/standarden udtømmende og relatere til andre mulige metoder 
 Diskutere artiklen/standarden med faglig modenhed og grundig teoretisk indsigt. 
 Udføre korrekte beregninger, etiketter, SOPs. 
 Besvare uddybende spørgsmål klart og overbevisende og formår at reflektere over 

disse.  

Beskrivelse af karakteren 02: 

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af prøvens formål, dvs. at den studerende kan: 

 Præsentere emnet tilstrækkeligt struktureret og sikkert 
 Diskutere artiklen/standarden på en acceptabel måde og er i tilstrækkelig grad i 

stand til at relatere til andre mulige metoder. 
 Diskutere artiklen/standarden med et tilstrækkelig fagligt overblik. 
 Udføre tilstrækkeligt fyldestgørende beregninger, etiketter, SOPs. 
 Svare i tilstrækkelig grad på uddybende og supplerende spørgsmål og formår på 

acceptabel vis at reflektere over disse. 
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Prøvebeskrivelse for Afsluttende skoleprojekt 
 
Formål: 

Prøven skal demonstrere den studerendes evne til at kombinere teoretisk viden med 
praktiske færdigheder inden for et selvvalgt emne i enten bioteknologi eller kemiteknologi. 
Den studerende skal tilegne sig ny viden, levere pålidelige laboratorieresultater, vurdere 
disse og indgå i en diskussion af disse såvel skriftligt som mundtligt. 
 
Prøveform: 

Prøven afvikles som en individuel skriftlig rapport funderet i et praktisk gruppearbejde inden 
for det selvvalgte emne. Den individuelle mundtlige prøve tager sit udgangspunkt i et oplæg 
fra den studerende, hvor arbejdet fremlægges og hvor såvel teoretiske som praktiske 
funderinger indgår i bedømmelsen.  

 

Rammer for prøven: 

De studerende danner selvvalgte grupper á 2-3 personer og vælger to emner et inden for 
bioteknologisk- og et inden for kemiteknologisk retning. Emnerne prioriteres. Emnerne 
fordeles så der er lige antal bioteknologiske og kemiteknologiske projekter. Når fordelingen 
er på plads for hele holdet, tildeles hver projektgruppe en intern UC vejleder.  

Hver gruppe udarbejder en projektplan under hensynstagen til projektets område, 
tidsrammer, budget og apparatur. Denne plan skal afleveres og godkendes af den interne 
vejleder. Hver gruppe tilbydes i planlægningsfasen 2 x 15 minutters vejledning. 

Det praktiske arbejde er normeret til 90 lektioner, fordelt over tre til fire uger. Under det 
praktiske laboratorieprojekt arbejder grupper selvstændigt og vil ikke blive vejledt. Dog 
tilbydes hver gruppe i denne fase 1 x 15 minutters vejledning/sparring fra den interne 
vejleder. Gruppen tilbydes derudover 1x 10 minutters vejledning til resultatbehandling og 
dokumentation. Der udarbejdes og afleveres individuelle rapporter med et omfang på 20-
25 normalsider, hvor en normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, 
indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag indgår ikke i optællingen. 

Den mundtlige eksamination varer 30 minutter inkl. votering. Den studerende starter med 
et oplæg på 10 minutter hvor projektet belyses og fortolkes med dokumentation i form af 
laboratoriedata. Herefter eksamineres den studerende i projektet, opnåede data, 
fortolkninger mm. 

Placering af prøven: 

Prøven er placeret i slutningen af 3. semester. 
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Bedømmelse: 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, hvor prøven skal bestås med mindst karakteren 
02. Rapporten og den mundtlige eksamination vægter ligeligt i den samlede vurdering. Den 
studerendes stave- og formuleringsevner indgår i bedømmelsen. Studerende som kan 
dokumentere nedsat formuleringsevne kan søge dispensation. Dette skal ske ved skriftlig 
ansøgning til Studielederen senest 3 uger inden den mundtlige eksamination. Ved ikke 
bestået prøve bliver den studerende gjort opmærksom på, at der vil være mulighed for en 
uddybende samtale med eksaminator. 

Eksaminatorer:  

UC underviser som eksaminator og ekstern censor beskikket af ministeriet.  

Omprøve: 

Ved omprøve omskrives rapporten og den studerende gennemfører en ny mundtlig 
eksamination hurtigst muligt. Ved sygeprøve skal den studerende fremvise en lægeattest 
til institutionen, se afsnittet Syge- og omprøve. 

 

 

Beskrivelse af karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af 
prøvens formål med ingen eller med få uvæsentlige mangler, dvs. at den studerende: 

 Fremstiller projektet velstruktureret og selvstændigt inden for den afsatte tid 
 Har fremragende viden om projektet, de bagvedliggende teoretiske betragtninger 

og principper.  
 Kan planlægge, udføre, vurdere, dokumentere laboratorieanalyser selvstændigt. 
 Kan begrunde den valgte praktiske metodik ift. anvendelighed, etik, bæredygtighed, 

arbejdsmiljø og teknologi. 
 Kan kvalitetsvurdere projektet, herunder inddrage statistiske tests og betragtninger 

i dokumentationen samt konkludere og diskutere denne information. 
 Kan opsøge, tilegne og kritisk vurdere videnskabeligt litteratur og relatere dette til 

eget projekt. 
 Kan besvare uddybende spørgsmål klart og overbevisende 

 

Beskrivelse af karakteren 02: 

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af prøvens formål, dvs. at den studerende: 

 Fremstiller projektet tilstrækkeligt struktureret og acceptabelt. 
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 Har en tilstrækkelig viden om projektet og de bagvedliggende teoretiske 
betragtninger og principper.  

 I tilstrækkelig grad kan planlægge, udføre, vurdere og dokumentere 
laboratorieanalyser. 

 Har en acceptabel viden om den praktiske metodik og er tilstrækkelig velovervejet 
ift. anvendelighed, etik, bæredygtighed, arbejdsmiljø og teknologi. 

 Anvender en tilstrækkelig kvalitetsvurdering af projektet som et hele og inddrager 
kun i acceptabel grad eller slet ikke statistiske tests. 

 Anvender i acceptabel grad anden videnskabelig litteratur 
 Svarer tilstrækkeligt på uddybende og supplerende spørgsmål. 
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Prøvebeskrivelse Praktikprøven 
 
Formål: 

Prøven skal belyse den studerendes udbytte af praktikken i henhold til de enkelte 
uddannelseselementer om arbejdspladsens organisering og kultur, sikkerhedsarbejde-
/arbejdsmiljø, kvalitetssystemer og laboratorietekniske metoder.  
 

Rammer for prøven: 

Den studerende udarbejder gennem praktikperioden en skriftlig rapport, rapporten skal 
belyse hvorvidt nedenfor nævnte fire uddannelseselementer er opnået. Praktikperioden har 
et omfang af 50 ECTS point og uddannelseselementerne vægtes som følger: 
 

 Arbejdspladens organisering og kultur (5 ECTS) 
 Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø (5 ECTS) 
 Kvalitetssystemer (5 ECTS) 
 Laboratorietekniske metoder (35 ECTS) 

 
Læringsmålene for de fire uddannelseselementer er beskrevet i fællesdelen af denne 
studieordning, afsnit 7.1- 7.4. Den studerende skal i rapporten dokumentere hvorledes 
hvert enkelt læringsmål er opfyldt. Den studerende skal beskrive hvilke emneområder, der 
er arbejdet med, hvordan dette er arbejde udført, og hvad den studerende har opnået af 
viden, færdigheder og kompetencer gennem forløbet. Rapporten skal have et omfang på 
7-10 normalsider, hvor en normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum og fodnoter.  
 
Rapporten uploades på Wiseflow og skal være underskrevet af såvel den studerende som 
den praktikansvarlige på virksomheden.  
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Placering af prøven: 

Deadline for aflevering af Praktikrapport er afhængig af starttidspunktet for praktikken, og 
ligger midt i det 5. semester: 

Praktikstart Seneste aflevering af praktikrapport 

15/1- 14/4 Onsdag i uge 44 

15/4 - 14/7 Onsdag i uge 5 

15/7 - 14/10 Onsdag i uge 15 

15/10 - 14/1 Onsdag i uge 25 

 

Bedømmelse: 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, hvor prøven skal bestås med mindst karakteren 
02. Den studerendes stave- og formuleringsevner indgår i bedømmelsen. Studerende som 
kan dokumentere nedsat formuleringsevne kan søge dispensation. Dette skal ske ved 
skriftlig ansøgning til Studielederen senest 3 uger prøvens aflevering. Ved ikke bestået 
prøve begrundes dette kort og den studerende bliver gjort opmærksom på, at der vil være 
mulighed for en uddybende samtale med eksaminator. Praktikprøven skal være bestået 
inden den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen.  

Eksaminator:  

Praktikrapporten bedømmes udelukkende af den interne UC vejleder som eksaminator.  

Omprøve: 

Ved omprøve omskrives rapporten.  

 

Beskrivelse af karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af 
prøvens formål med ingen eller med få uvæsentlige mangler, dvs. at den studerende: 

 Redegør fyldestgørende for arbejdspladsens organisation og kultur, herunder 
beskrives arbejdspladsens produkter, kommunikationsveje og indkøbsprocedurer. 

 Redegør fyldestgørende for arbejdspladsens sikkerhedsorganisation, arbejde med 
APB og APV, brug af personlige værnemidler og håndtering af laboratorieaffald.  
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 Redegør fyldestgørende for arbejdspladsens kvalitetssystem, beskriver herunder 
procedurer som sikrer pålidelige resultater og procedurer for dokumentation.  

 Beskriver fyldestgørende princip og anvendelse for mindst tre laboratorietekniske 
metoder på en velstruktureret måde med stort fagligt overblik. 

 Anvender den rette fagterminologi og skriver letlæseligt.  

 

Beskrivelse af karakteren 02: 

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af prøvens formål, dvs. at den studerende: 

 Redegør i tilstrækkelig grad for arbejdspladsens organisation og kultur. Beskriver 
arbejdspladsens produkter, kommunikationsveje og indkøbsprocedurer på en 
acceptabel måde.  

 Redegør i tilstrækkelig grad for arbejdspladsens sikkerhedsorganisation, arbejdet 
med APB og APV, brug af personlige værnemidler og håndtering af laboratorieaffald.  

 Redegør i tilstrækkelig grad for arbejdspladsens kvalitetssystem. Beskriver på en 
acceptabel måde procedurer, som sikrer pålidelige resultater og procedurer for 
dokumentation.  

 Beskriver princip og anvendelse for laboratorietekniske metoder på en ustruktureret 
måde med tilstrækkeligt fagligt overblik. 

 Anvender i tilstrækkelig omfang den rette fagterminologi med en accepteret 
formuleringsevne.  
 
  



 
 

 Side 21 af 27 August 2015 
 

 

 

 

Prøvebeskrivelse for Afsluttende eksamensprojekt 
 
Formål: 

Prøven skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og centralt anvendt teori 
og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret 
opgave inden for laborantens område. Den studerende formulerer i samråd med 
virksomheden en problemformulering, som skal være central og relevant i forhold til 
virksomhedens arbejde. Problemformuleringen skal godkendes af den interne UC vejleder.  
 

Rammer for prøven: 

Projektet gennemføres på virksomheden eller som en opgave for virksomheden gennemført 
på institutionen. Projektet gennemføres i gruppe eller enkeltvis over 7 uger (enten 
sammenhængende eller fordelt ud over længere tid) og afsluttes med en individuel rapport, 
som efterfølgende forsvares mundtligt. Prøven kan først finde sted når uddannelsens øvrige 
prøver er bestået.  
Den studerende udarbejder en problemformulering i samråd med den 
uddannelsesansvarlige på virksomheden. Denne problemformulering afleveres i god tid 
inden projektet påbegyndes dog senest: 
 

Praktikstart Seneste aflevering af problemformulering 

15/1- 14/4 Onsdag i uge 44 

15/4 - 14/7 Onsdag i uge 5 

15/7 - 14/10 Onsdag i uge 15 

15/10 - 14/1 Onsdag i uge 25 

 
Den interne UC vejleder skal godkende og/eller komme med forslag til revidering af 
problemformuleringen inden for en uge efter aflevering. 
 
Den studerende skal arbejde selvstændigt med projektet og projektrapporten skal 
indeholde den studerendes eget arbejde. Hvis andre på virksomheden bidrager med data i 
projektet, skal dette da klart fremgå af rapporten. Rapporten skal have et omfang på ca. 
25 normalsider, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med. En 
normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum og fodnoter. Bilagsdelen bør ikke overskride 30 
normalsider, Rapporten uploades på Wiseflow i pdf format senest kl. 12 på den nedenfor 
angivne onsdag. 
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Den mundtlige eksamination varer 30 minutter inkl. votering. Den studerende starter med 
et oplæg på 15 minutter hvor projektet belyses og fortolkes med dokumentation i form af 
laboratoriedata. Herefter eksamineres den studerende i projektet, opnåede data, 
fortolkninger mm. 
 
Placering af prøven: 
Prøvens placering er afhængig af starttidspunktet for praktikken, og ligger ved udgangen 
af det 5. semester: 

Praktikstart 
Seneste aflevering af 
afsluttende rapport 

Eksamen for afsluttende projekt 

15/1- 14/4 Onsdag i uge 1 Uge 3-4 

15/4 - 14/7 Onsdag i uge 13 Uge 15-16 

15/7 - 14/10 Onsdag i uge 23 Uge 25-26 

15/10 - 14/1 Onsdag i uge 38 Uge 40-41 

 

Bedømmelse: 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, hvor prøven skal bestås med mindst karakteren 
02. Rapporten og den mundtlige eksamination vægter ligeligt i den samlede vurdering. Den 
studerendes stave- og formuleringsevner indgår i bedømmelsen. Studerende som kan 
dokumentere nedsat formuleringsevne kan søge dispensation. Dette skal ske ved skriftlig 
ansøgning til Studielederen senest 3 uger inden den mundtlige eksamination. Ved ikke 
bestået prøve begrundes dette kort og den studerende bliver gjort opmærksom på, at der 
vil være mulighed for en uddybende samtale med eksaminator.  

Eksaminatorer:  

UC underviser som eksaminator og ekstern censor beskikket af ministeriet.  

Omprøve: 

Ved omprøve omskrives rapporten og den studerende gennemfører hurtigst muligt en ny 
mundtlig eksamination. Ved sygeprøve skal den studerende fremvise en lægeattest til 
institutionen, se afsnittet Syge- og omprøve. 
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Beskrivelse af karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af 
prøvens formål med ingen eller med få uvæsentlige mangler, dvs. at: 

 Projektforløbet er planlagt, gennemført og vurderet med stor faglig modenhed og 
selvstændighed. 

 Metodemetodikken er velovervejet ift. praktisk problemstilling, etik, bæredygtighed, 
arbejdsmiljø og tilgængelig teknologi. 

 Den valgte problemstilling er belyst og dokumenteret med velbearbejdede analyser 
og resultatbehandling.  

 Formidlingen af teori og praktisk arbejde formuleres med rette fagterminologi og på 
en letlæselig måde.  

 Fremstillingen af projektet er velstruktureret og selvstændigt inden for den afsatte 
tid 

 Projektet er kvalitetsvurderet og der er på fyldestgørende vis inddraget statistiske 
tests og betragtninger i dokumentationen samt konkluderet og diskuteret på denne 
information. 

 Den studerende kan opsøge, tilegne og kritisk vurdere videnskabeligt litteratur og 
relatere dette til eget projekt. 

 Den studerende kan reflektere over det udførte arbejde og besvare uddybende 
spørgsmål klart og overbevisende. 

 

Beskrivelse af karakteren 02: 

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af prøvens formål, dvs. at: 

 Projektforløbet er planlagt, gennemført og vurderet med tilstrækkelig faglig 
modenhed og selvstændighed. 

 Metodemetodikken er i acceptabel grad velovervejet ift. praktisk problemstilling, 
etik, bæredygtighed, arbejdsmiljø og tilgængelig teknologi. 

 Den valgte problemstilling er belyst og dokumenteret med tilstrækkelig grad af 
bearbejdede analyser og resultatbehandling.  

 Formidlingen af teori og praktisk arbejde formuleres med acceptabel brug af rette 
fagterminologi og tilstrækkeligt letlæseligt.  

 Fremstillingen af projektet er tilstrækkeligt struktureret og acceptabelt.  
 Projektet er i tilstrækkelig grad kvalitetsvurderet og inddragelsen af statistiske tests 

er acceptabel.  
 Den studerende i tilstrækkelig grad kan anvende anden videnskabelig litteratur og 

relatere dette til eget projekt.  
 Den studerende i acceptabel grad kan reflektere over det udførte arbejde og svare 

acceptabelt på uddybende spørgsmål.  
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Syge- og omprøve 
Hvis en studerende har været forhindret i at gå til prøve pga. sygdom skal dette meddeles 
uddannelsesinstitutionen før prøvens start og dokumenteres i form af lægeattest senest tre 
hverdage efter den pågældende prøve. Den studerede afholder selv udgiften til 
dokumentationen. Bliver udeblivelsen ikke dokumenteret har den studerende brugt et 
prøveforsøg. Sygeprøven er identisk med den ordinære prøve og vil blive afholdt snarest 
derefter.  
 
Ved ikke-bestået prøve vil den studerende automatisk være tilmeldt omprøve såfremt den 
studerende har flere prøveforsøg tilbage. Den studerende har 3 eksamensforsøg (jf. 
Eksamensbekendtgørelsen 1519 af 19/12 2013). 

 
Dispensationsregler  
Institutionen kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra reglerne 
i studieordningen, der er fastsat af institutionen. 
 
Prøve på særlige vilkår 
Studerende med enten fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan søge om særlige vilkår 
til eksamen, fx i form af ekstra tid. Ansøgningen skal indgives til Studielederen senest tre 
uger inden prøven og skal ledsages af relevant dokumentation fra egen læge, hørelæge, 
ordblindeinstitut mv. 
 
 
 
Regler for praktikkens gennemførelse 
 
Praktik er uddannelse i virksomhed: 
Ved uddannelse i virksomhed forstås, at den studerende arbejder med virksomhedens 
opgaver og herigennem opfylder læringsmålene. Undervisningen foregår primært ved at 
den studerende får mulighed for at opfylde læringsmålene gennem instruktion og arbejdet 
i praktikken. Den studerende deltager i virksomhedens opgaver med sikkerhed, 
arbejdsmiljø og kvalitetsstyring.  
 
Ved ”virksomheden” forstås enten hele virksomheden eller en delmængde af en virksomhed 
eller offentlig institution. 
 
Krav til de involverede parter 
Uddannelsesinstitutionen udpeger en kontaktperson, som rådgiver virksomheden og den 
studerende om praktikken. Virksomheden udpeger en uddannelsesansvarlig, som er 
ansvarlig for den studerendes uddannelse og kontakten med uddannelsesinstitutionen. Den 
uddannelsesansvarlige skal have kompetence inden for uddannelsens emneområder. 
 
Omfang: 
Praktikperioden har et omfang på 50 ECTS-point, svarende til 5/6 - års studium.  
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Evaluering: 
Den studerendes udbytte af praktikken evalueres i form af en rapport udarbejdet af den 
studerende, se Prøvebeskrivelse Praktikprøven. 
 
Uddannelsesdokumenter: 
Uddannelsesinstitutionen udleverer uddannelsesdokumenter, som skal anvendes til 
dokumentation af den studerendes uddannelse. Alle uddannelsesdokumenter foreligger 
også elektronisk på www.ucsyd.dk 
 
 
Dokumenterne består af: 

 Aftaleparter 
 Uddannelsesplan 
 Ugejournal 

 

Aftaleparter  
Oplysninger om aftaleparterne i praktikforløbet: Den studerende, virksomheden og 
uddannelsesinstitution. Blankettens tre øverste rubrikker udfyldes af virksomheden og 
sendes til uddannelsesinstitutionen senest en uge inde i praktikforløbet. 
Uddannelsesinstitutionen udfylder nederste rubrik og returnerer en kopi til virksomheden 
og den studerende. 

 

Uddannelsesplan  
I forbindelse med praktikperiodens start skal virksomheden og den studerende i fællesskab 
udarbejde en uddannelsesplan. Der beskrives, hvilke opgaver i henhold til læringsmålene 
den studerende vil være beskæftiget med. For laboratorietekniske metoder gives en 
uddybende forklaring. 
 
Uddannelsesplanen skrives i et fortrykt skema. Det er uddannelsesinstitutionens opgave at 
tilse, at planen er sammensat, så praktikken får den krævede sammensætning m.h.t. 
emner og deres tidsmæssige fordeling. I uddannelsesplanen skal der afsættes tid til, at den 
studerende kan sætte sig ind i principper og teoretisk baggrund for alle anvendte 
uddannelseselementer i praktikperioden. Der skal desuden afsættes tid til udfærdigelse af 
rapport til praktikprøve. Uddannelsesinstitutionen kan inddrages som konsulent ved 
tilrettelæggelse af planen, hvis der er behov for dette. 
I løbet af den første uge fremsender virksomheden planen til godkendelse på 
uddannelsesinstitutionen. Hvis der opstår problemer med godkendelsen, revideres planen 
efter rådgivning fra uddannelsesinstitutionen. Planen skal være endeligt godkendt i løbet 
af de første fire uger af praktikperioden 
 
Ugejournal  
Den studerende skal føre en ugejournal over praktikperioden, hvoraf det skal fremgå, hvilke 
arbejdsopgaver, analyser m.m. der er gennemført i hver uge samt hvilke emner, der er 
arbejdet med. Ugejournalen skal være tilgængelig ved skolevejleders besøg på 
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virksomheden. Ugejournalen indsendes til skolen sammen med eller som en del af den 
skriftlige rapport for praktikperioden.  

 

Evaluering 
For løbende at kunne forbedre laborantuddannelsen og det tilhørende praktikforløb udfylder 
virksomheden og den studerende et evalueringsskema ved afslutningen af praktikforløbet. 
Evalueringerne vil være fortrolige mellem virksomheden, hhv. den studerende og 
uddannelsesinstitutionen. Vurderingen vil dog indgå i en statistik for uddannelsen. 
 

 
Fravær: 
Ved fravær på grund af graviditets-, barsels- eller anden orlov, forlænges uddannelsestiden 
svarende til fraværsperioden.  

 
Dialog med uddannelsesinstitutionen: 
Uddannelsesinstitutionen vil i praktikperioden have kontakt såvel til den studerende som til 
virksomheden. 
Dialogen kan omfatte: 
 

 Rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af tidsplan og udformning af 
uddannelsesdokumenter. 

 Rådgivning om læringsmål. 
 Aftale om evt. forlængelse af uddannelsesforløbet ved sygdom, barsel eller orlov. 
 Vejledning i forbindelse med gennemførelse af det afsluttende eksamensprojekt i 

virksomheden herunder udformning af problemformulering. 
 Rådgivning af studerende i udlandet foregår via Skype og e-mail.  

 
 
Retningslinjer for differentieret undervisning 
Differentieret undervisning er et bærende princip på laborantuddannelsen, og underviserne 
justerer løbende materialet, så det svarer til hver enkelt studerendes behov og 
forudsætninger. Det praksisnære uddannelsesforløb fordrer desuden, at de studerende kan 
arbejde med projekter og cases med forskellig udgangspunkter og med varierende 
kompetencemål til følge. Underviserne anvender i høj grad evaluering af og feedback til de 
studerende for at støtte den faglige og personlige udvikling hos den enkelte.  
 
 
Krav om kendskab til fremmedsprog 
På uddannelsen undervises der hovedsageligt på dansk, undtagelsesvis vil enkelte 
elementer kunne foregå på engelsk, eksempelvis udleveret litteratur, gæsteforelæsninger 
og studieture. Endvidere anvendes der på studiet også standarder, protokoller og manualer, 
som kan være på engelsk, svensk, norsk eller tysk. 
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Internationalisering 
Det er muligt for den enkelte studerende at læse et teoretisk semester i udlandet, såfremt 
indholdet i det valgte semester svarer til indholdet i det pågældende semester fra 
laborantuddannelsen, samt omfatter samme antal ECTS-point. Ligeledes er der gode 
muligheder for at praktikken og det afsluttende eksamensprojekt kan udføres i udlandet. 
Der kan tildeles SU til et praktikophold i udlandet.  
 
 
Regler om merit 
Institutionen kan give merit for beståede uddannelseselementer fra en anden 
uddannelsesinstitution. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trins-
skalaen ved den institution, hvor prøven er aflagt og ækvivalerer et helt element i 
nærværende studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde overføres 
bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet. 
   
 
Regler om de studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet og krav til 
skriftlige opgaver og projekter 
 
Studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet 
Ved påbegyndelse af et semester bliver den studerende automatisk tilmeldt de tilhørende 
prøver. Ved tilmelding bruges automatisk et prøveforsøg medmindre den studerende kan 
dokumentere lovlig udeblivelse i form af sygdom eller barsel, se dokumentet ”Procedure 
for sygemelding”.  
Den studerende skal opfylde følgende regler for studieaktivitet på den enkelte semestre for 
at kunne gå til prøve:  
 

 Minimum 80 % fremmøde til teoretisk og praktisk undervisning 
 Den studerende deltager aktivt i undervisning og reflekterer positivt på feedback 
 Alle afleveringsopgaver og præsentationer er rettidigt afleveret 
 Alle afleveringsopgaver og fremlæggelser har en karakter af god 

gennembearbejdelse 
 
Ikrafttrædelsesbestemmelser 
Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet pr. 31. 
august 2015. Studerende der er startet før denne dato følger tidligere studieordninger.  
 
Godkendelse 
 
Denne studieordning er godkendt af UC Syddanmark, august 2015. 

 
 
 


