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Procedure for eksamensklager og -anker 

Procedureansvarlig sektion  
Sektion for Studieservice (SSS) 

Formål  
Proceduren sikrer, at eksamensklager og anker behandles i overensstemmelse med gældende 

love, regler og bekendtgørelser. 

Resume af proceduren  
Proceduren beskriver proces for afgørelser, behandling af klager og anker, herunder frister og 

kvalitetssikring af korrekt sagsbehandling. 

Orientering af interessenter  
Bedømmere afgiver indstilling ved klager over bedømmelse. 

Eksamensansvarlig inddrages ved klager, der vedrører prøveforløb eller eksamensgrundlag. 

Prodekan for uddannelse inddrages i tilfælde, hvor sagsbehandler påtænker at træffe en 

afgørelse, der går imod bedømmernes indstilling. 

Censorformandskaberne modtager klagestatistikker ved forespørgsel. 

Opdatering af www.sund.ku.dk og/eller KUnet  
SSS, herunder eksamensklageteamet, har ansvaret for løbende at opdatere: 

 Information vedrørende klager og anker på KUnet 

Censorformandsskabet offentliggør klagestatistik. 

 

Håndtering af e-blanketter 
Den studerende anvender en e-blanket på KUnet til indsendelse af en klage eller anke, der 

automatisk tilgår den rette sagsbehandler. 

Hvor ofte (kadence)? 

Løbende sagsbehandling.  

Hvordan?  
Løbende implementering af nye love og bekendtgørelser. 

Løbende modtagelse og vurdering af klager og anker i forhold til eksamensgrundlag, prøveform 

og bedømmelse. 

Den kursus- eller eksamensansvarlige opbevarer noter der ligger til grund for bedømmelse i op 

til et år eller til en evt. klage er afsluttet. Den kursus- eller eksamensansvarlige afgiver udtalelse 

vedrørende klagen. Dette kan blandt andet ske på baggrund af notater taget ved mundtlig 

eksamen eller andre notater samt sagens akter. 
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Sagsbehandlerens ansvar i forhold til en eksamensklage: 

 Modtager og vurderer klage  

 Forelægger klagen de oprindelige bedømmere med en frist på 2 uger til at afgive en 

udtalelse 

 Modtager udtalelse (skriftlig og begrundet) fra bedømmerne 

 Sender udtalelse i høring hos den studerende 

 Høring fortsætter indtil sagen er tilstrækkelig belyst 

 Træffer afgørelse på baggrund af sagens akter og meddeler dette til klageren 

 Oplyser om klagemuligheder – anke af afgørelsen og/eller klage over retslige forhold 

 Journaliserer sagens akter løbende 

 Opdaterer klagestatistik 

Sagsbehandlerens ansvar i forhold til en anke 

 Modtager og vurderer anke 

 Nedsætter ankenævn 

 Udsender anke 

 Modtager ankeafgørelse 

 Udbetaler honorar til censorrepræsentanter 

 Sender udtalelse/afgørelse til den studerende (den studerende har herefter udelukkende 

mulighed for at klage over retlige forhold). 

 Journaliserer sagens akter 

 Opdaterer statistik over ankesager. 

 

Hvem gør hvad?  
Studerende 

 Klagen skal indgives skriftlig og begrundet senest 2 uger efter, den annoncerede 

offentliggørelsesdato for karaktererne.  

 Den studerende kan i forbindelse med en klagesag søge om aktindsigt i bedømmernes 

noter. 

Sagsbehandler 

 Er ansvarlig for sagsbehandlingen af klager og anker 

 Udsender sagsakterne med SEPO eller til e-boks. 

 Behandler sager om aktindsigt i bedømmernes noter 

Studieleder 

 godkender den kursusansvarliges/eksamensformandens svar på eksamensklage ved klager 

der vedrører eksamensgrundlag eller prøveforløb i generelle sager. Studieleder er ikke 

involveret i konkrete sager jf. Eksamensbekendtgørelsen 

 

Kursus- eller eksamensansvarlig 
(Er en eksamensansvarlig udpeget, varetager denne opgaver markeret med *) 

 rådgiver studieleder i forbindelse med klager over undervisningen og vejledningsforløb 

 rådgiver dekanen via sagsbehandleren i forbindelse med klager vedrørende eksamen* 

 udarbejder og indstiller besvarelse på klager, modtaget inden bedømmelsen er 

offentliggjort, fx om opgavens forhold til pensum, til censorrepræsentant og studieleder* 

 opbevare noter der ligger til grund for bedømmelse i op til et år eller til sagsbehandlingen 

af en eventuel klager er afsluttet* 
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Bedømmere og Censorer: 

 Udarbejder udtalelse til klagen 

 Opbevarer noter i forbindelse med bedømmelsen, som den studerende kan søge om 

aktindsigt i. 

 

Sektion for Legalitet og Studienævnsbetjening (LOS): 

 Klage over retlige forhold 

 

Datamateriale 
Standardbreve i henhold til eksamensbekendtgørelsen findes på sektionen for Studieservices 

interne drev.  

Bilag 

 

 Karakterbekendtgørelsen 

 Studieordningens Fællesdel 

 Eksamensbekendtgørelsen 

 Forvaltningsloven 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/114
https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/studieordninger/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/22
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411
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Eksamensklager og anker bliver behandlet løbende hele året 

Aktivitet Ansvar 

 

Indgivelse af skriftlig klage senest 2 uger fra den annoncerede 

offentliggørelsesdato for karaktererne 

Studerende 

Forelægger klage for bedømmerne eller anden part Sagsbehandler 

Afgivelse af udtalelse senest 2 uger efter klagen er blevet 

forelagt (juli indgår ikke) 

Bedømmere eller anden 

part 

Udtalelsen om bedømmelse fremsendes til den studerende Sagsbehandler 

Klageren har bedømmernes udtalelse i partshøring i en uge Studerende 

Partshøringen mellem de involverede parter fortsætter indtil 

sagen er fuldt belyst 

Alle involverede parter 

Universitetet (sagsbehandleren) træffer afgørelse Sagsbehandler 

Klageren accepterer senest 2 uger efter afgørelsen er meddelt 

klageren tilbud om ombedømmelse eller omprøve.  

Studerende 

Skriftlig anke over afgørelse af faglige spørgsmål indgives 

senest 2 uger efter afgørelsen  

Studerende 

Nedsætter ankenævn hurtigst muligt.  Sagsbehandler 

Ankenævnet afgør og fremsender senest 2 måneder efter anken 

er indgivet til universitetet (juli indgår ikke) 

Ankenævnet 

Sender afgørelsen til den studerende Sagsbehandleren 

 

 

 

 

 


