
Eksamensbeskrivelse for 

PBA, Diplom samt valgfag på 
Datamatikeruddannelsen 

 

EAL, Tietgenskolen, 

Forår 2011 

Før eksamen 

I tilfælde af sygdom skal du melde afbud til skolen så tidligt som muligt. Vær forberedt på at skulle 

fremvise en lægeerklæring (for egen regning). 

Mht. fremmøde henvises til eksamensrækkefølgen som udleveres i slutningen af semesteret. 

Form 

Mundtlig eksamination som varer 30 minutter alt inklusive (herunder votering, karaktergivning og 

feedback). Selve eksaminationen kan derfor forventes at vare ca. 25 minutter. Der er ingen særskilt 

forberedelsestid. 

Eksaminationen tager udgangspunkt i et skriftligt arbejde (se herunder), men der kan spørges i hele 

pensum.  

Censor er bekendt med det skriftlige arbejde, men har ikke nødvendigvis læst det. Eksaminationen 

starter derfor med at den studerende præsenterer sit arbejde samt perspektiverer dette på i alt 5 – 10 

minutter. 

Der gives en karakter (det skriftlige arbejde bedømmes ikke særskilt) efter 7-trins skalaen. 

Skriftligt arbejde 

Den studerende skal aflevere et skriftlig arbejde på 6-10 sider (eksklusive forside samt 

indholdsfortegnelse, men inklusive eventuelle bilag). Emnet skal falde indenfor fagets pensum, men 

kan godt udvide pensum. Emnet skal i god tid (deadline oplyses af underviseren) godkendes af 

underviseren. 

Formen afhænger af fag, emne samt individuelle forudsætninger. Som eksempler kan nævnes: 

 rapport 

 undersøgelse af et specifikt emne (hvordan …, hvorfor ….) 

 beskrivelse af et specifikt emne 

 sammenligning af to eller flere emner  

 synopsis 

 produkt 

 design 

 program 

 implementering af specifikt emne 

 

Det skriftlige arbejde vil oftest indeholde elementer af flere (og andre) dele af ovenstående. 

Generelt bør den studerende vælge form i samarbejde med underviseren. 

 



De studerende må gerne samarbejde om udfærdigelsen af deres skriftlige arbejder, men der skal 

afleveres individuelle løsninger (afleverede løsninger skal i væsentlighed være forskellige). 

 

Aflevering 

Der afleveres i elektronisk form til underviseren (deadline oplyses af underviseren) – følgende 

formater accepteres umiddelbart:  

 .doc/docx (Word 2007 og tidligere) 

 .pdf (Adobe Acrobat format) 

 .odt (OpenDocument tekst).  

 

Ønskes andre formater skal de(t) godkendes af underviseren forinden aflevering. Aflevering i 

udskreven form skal aftales med underviseren forinden aflevering. 

 

I øvrigt henvises til:  

 

PBA-bekendtgørelse : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127621  

 

Eksamensbekendtgørelse : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133234  

 

Karakterbekendtgørelse : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308  

 

Studieordning : 

http://doc.sde.dk/EAL_Dokumenter/Fuldtidsuddannelser/Pba.%20i%20Softwareudvikling/SoftWar

e%20PBA%20studieordning%20EAL.pdf   
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