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26. marts 2019 – MQJ (ændret 23-08-2022) 
 
Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse af de gældende regler for resultatregistrering 
på Arts. Notatet kan derved tjene som information til de relevante aktører i fagmiljøet og i Studier, 
heriblandt nyansatte, samt medvirke til at praksis udvikler sig inden for disse rammer.   

1. To typer resultatregistreringer 
 
Der findes to typer af resultatregistrering: faglig vurdering og administrativ resultatregistrering. 
 

Faglig bedømmelse 
Ved en faglig bedømmelse af en eksamensbesvarelse anvendes følgende resultattyper: 
Gradueret: 7-trinsskalaen (-3 til 12) 
Ikke-gradueret: B (Bestået)/I (Ikke bestået)  
Faglige bedømmelser afgives udelukkende af eksaminator (og censor).  
 

Administrativ resultatregistrering 
Der findes en række hændelser, hvor der ikke er en eksamensbesvarelse at bedømme. I de tilfælde 
anvendes resultaterne:  
”BF” (Brugt Forsøg) 
”DF” (Dumpet forudsætningskrav) 
”U” (Udeblevet) 
”FE” (forladt eksamen).  
 

2. Undervisningsdeltagelse som indstillingsbetingelse 
Ved en række prøver skal den studerende bestå et forudsætningskrav for at blive indstillet til eksamen; 
ofte fungerer undervisningsdeltagelsen som indstillingsbetingelse.  
I de tilfælde, hvor den studerende ikke kan indstilles til eksamen, skal den studerende have resultatet 
”DF” (Dumpet forudsætningskrav) i forlængelse af undervisningsforløbet og inden eksamen.  
Underviser giver eksamensadministrationen besked om, hvem der ikke kan indstilles til eksamen: ”DF” 
registreres af Arts Studier.  
  



3. Prøveformer og resultatregistreringer 
 

Undervisningsdeltagelse 
Hændelse Resultat Bedømmelsen afgives af 
Den studerende er slet ikke mødt op eller har ikke 
deltaget i tilstrækkelig grad 

I Eksaminator 

 
Skriftlige hjemmeopgaver 

Hændelse Resultat Bedømmelsen afgives af 
Den studerende afleverer ikke U Arts Studier 
Den studerende har tilgået spørgsmålet men afleverer 
ikke 

 
FE 

 

Arts Studier 

Den studerende afleverer blankt Arts Studier1 
Formalia (fx minimums-/maksimumskrav) ikke 
overholdt 

 
BF 

Eksaminator/censor  
 

Krav om individualisering ikke overholdt 
Prøven afbrydes pga. bortvisning (disciplinærsager) Arts Studier 
Den studerende afleverer for sent 
Den studerende undlader at aflevere sit speciale  

F 
Arts Studier. Registreringen sker 
i specialemodulet og registreres 
pt. som ”F” 

 
Stedprøver 

Hændelse Resultat Bedømmelsen afgives af 
Den studerende møder ikke op U Arts Studier 
Den studerende møder op men afleverer ikke FE Arts Studier 
Den studerende afleverer blankt FE Arts studier1  

 
Mundtlig eksamen 

Hændelse Resultat Bedømmelsen afgives af 
Den studerende udebliver U Eksaminator/censor 

 
Den studerende udebliver (men har afleveret fx 
synopsis) 

FE Eksaminator/censor 

Den studerende afbryder eksamen/trækker spørgsmål 
og forlader eksamen 

FE Eksaminator/censor 

 
 
 

                                                           
1 Hvis der er afleveret blankt i den forstand, at der er uploadet en blank besvarelse / et tomt dokument, gives FE af 
Eksaminator og censor 
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