Eksamensreglement for hovedområdet Teknologi, byggeri
og transport
Eksamensreglement
Eksamensreglementet henvender sig til alle, der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne
på Teknologi, byggeri og transport på Erhvervsskolerne Aars.
1. Mundtlige prøver
Mødetid
Mød mindst 30 min. før din evt. forberedelsestid eller eksaminationstid begynder. En eksaminand, der udebliver
eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Er forsinkelsen rimeligt begrundet, kan
eksaminanden få tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.
Opholds- og forberedelseslokalet
Der må ikke ryges i lokalet. Mobiltelefon o.lign. må ikke medbringes i lokalet.
Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven.
Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse.
Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal du undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere
eksaminander, censorer og eksaminatorer.
2. Overtrædelser
Forsøg på at snyde, herunder hjælp til andre eksaminander, vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det samme
gælder i tilfælde af støjende og generende adfærd under eksamen.
3. Sygdom
Møder du ikke frem, skal skolen have besked omgående eller må du forlade prøven på grund af sygdom,
kræves i begge tilfælde lægeerklæring for, at du kan indstilles til sygeeksamen.
4. Udeblivelse
Såfremt eksaminanden udebliver fra en prøve uden gyldig grund, kan skolen, efter skriftlig begrundet
anmodning fra eleven, træffe afgørelse om en evt. senere eksamination. Der gøres opmærksom på at alle
prøver og eksaminer skal være gennemført for at der kan udstedes skolebevis.
5. Re-eksamen/omprøve
Eksaminanden har mulighed for at gå til én omprøve. I særlige tilfælde yderligere en omprøve, altså op til 3
prøveforsøg i alt. Udeblivelse pga dokumenteret sygdom tæller ikke med som et prøveforsøg.
6. Indstilling til eksamen
En elev, som på tilfredsstillende vis har fulgt undervisningen kan deltage i eksamen, dog skal
/projekter/emneopgaver som indgår i eksaminationen være løst og godkendt af fagets lærer.
7. Klager over eksamen
En eksaminand kan indgive klage vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på
sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Eksaminanden har ret til at få udleveret en kopi af sin egen
skriftlige opgavebesvarelse og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.
Klagen skal være præciseret og klagepunkterne være begrundet. Begrundelsen kan vedrøre:
- Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens
mål.
- Eksamensforløbet og bedømmelsen.
Klagen afleveres til skolens ledelse.
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