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Indledning 
 

Dette eksamensreglement er udarbejdet for studerende ved Imarsiornermik Ilinniarfik som en 

orientering om alle forhold i forbindelse med afholdelse af eksaminer i henhold til selvstyrets 

bekendtgørelse nr. 4 af 18 marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne. 

 

Tilmelding & Afmelding til eksamen 
 

Tilmelding til alle eksaminerne ved Imarsiornermik Ilinniarfik sker automatisk efter indstilling fra den 

enkelte faglærer. Eksaminer afholdes i slutningen af hvert semester.  

Eksaminanden skal møde på den fastsatte dag og tid i eksamenslokalet. Til skriftlige eksamener skal 

eksaminanden være på plads i eksamenslokalet 5 minutter før tidspunktet for eksamens begyndelse.  

Møder eksaminanden ikke rettidigt til en skriftlig eller mundtlig eksamen/prøve udelukkes denne fra 

at deltage i eksamen, som da betragtes som ikke bestået. Underviseren kan dog tillade den 

pågældende at deltage i eksamen såfremt der gives fyldestgørende grunde til forsinkelsen. 

Hvis eksaminanden på grund af sygdom ikke møder til eksamen eller må forlade denne, skal der 

senest 2 hverdage herefter fremsendes lægeattest til skolen. Alternativt vil den ikke afllagte 

eksamen betragtes som ikke bestået. 

Såfremt en elev ønsker at afmelde en eksamen skal dette meddeles inspektøren senest 1 uge før 

eksamensdatoen, alternativt vil eksamen betragtes som ikke bestået.  

Eksamen former & regler 
 

Eleverne vil ved semesterets begyndelse blive orienteret omkring eksamensformen for det enkelte 

fagemne. Faglæreren vil løbende sørge for at eleven er bekendt med eksamensformen og hvad 

denne kan forvente til eksamen.  

Det er faglæreren som indstiller til eksamen baseret på elevens studieaktivitet herunder fremmøde, 

afleveringer m.v. Dette kan variere fra fagemne til fagemne.  

Afhængigt af studieretning vil eleverne blive pålagt at lave afleveringer, projekter mm. som en del af 

undervisningsforløbet eller eksamensforløbet.  

Eksaminanden skal rette sig efter anvisninger der gives af underviseren eller den tilsynsførende. En 

eksaminand, der udviser upassende opførsel, kan bortvises fra eksamen. 

Besvarelsen af opgaven skal afleveres på det udleverede papir samt hvor det fremgår af 

opgaveteksten på udleverede bilag. Eksaminanden skal udfylde navn og eksamensnummer på alt 

papir som afleveres.  
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Skrive og tegnerekvisitter skal eksaminanderne selv medbringe.  

Oplysninger om de hjælpemidler som er nødvendige og tilladte til de enkelte eksamener og som skal 

medbringes af eksaminanden, vil blive meddelt inden eksamen.  

Er ikke-tilladt hjælpemidler medtaget, skal de, inden eksamen begynder, afleveres til den 

tilsynsførende. Eksaminanden, der overtræder denne bestemmelse, kan bortvises fra eksamen.  

Under eksamen må eksaminanderne under ingen omstrændigheder henvende sig til hinanden. 

Ønsker en eksaminand at henvende sig til en tilsynsførende, tilkendegiver vedkommende dette ved 

at række en arm i vejret og vente indtil den tilsynsførende kommer til stede.  

Det er strengt forbudt at kopiere eller afskrive tekster fra andre eller fra bøger. Dette kan fører til 

bortvisning fra eksamen og en ugyldiggørelse af eksamensbesvarelsen.  

Ønsker en eksaminand at forlade eksamenslokalet, må dette kun ske efter indhentet tilladelse hos 

en tilsynsførende og kun under ledsagelse. En eksaminand, der uden tilladelse forlader den anviste 

plads, kan bortvises.  

En eksaminand, der måtte finde noget utydeligt i de givne opgaver, kan ved henvendelse til en 

tilsynsførende søge fornøden oplysning i passende omfang.    

Det er eksaminandens ansvar at besvarelsen skives så det er læseligt for eksaminator og censor.  

Når eksaminanden er færdig med sin besvarelse, eller den tilladte tid er udløbet skal besvarelsen 

afleveres.  

Eksaminanden skal forblive på sin plads indtil en tilsynsførende har kontrolleret opgaven og ved sin 

underskrift har bekræftet antallet af papirark, der indgår i besvarelsen.  

De sidste 15 minutter før eksamens/prøvens afslutning kan eksaminanden ikke aflevere sin 

besvarelse og må af hensyn til de andre eksaminander ikke forlade sin plads. 

Eksamens sprog 
Alle eksaminer ved Imarsiornermik Ilinniarfik vil foregår på Grønlandsk og/eller dansk. Den enkelte 

faglærer vil orientere eleverne ved opstart af semesteret omkring sprog og eksamen.  

Særlige vilkår til eksamen 

Der gives 1 time ekstra tid ved eksamener over 2 timer til elever der er konstateret ordblinde. Ved 
mundtlige eksamener fordobles forberedelsestiden. 

Klager  
En studerende kan indgive en klage vedrørende eksamen til Imarsiornermik Ilinniarfik senest 6 

ugedage efter at karakteren er meddelt. Klagen skal være skriftlig begrundet. Begrundelse kan 

vedrøre: eksamensforløbet, eksaminationsgrundlaget (dvs. Eksamensopgaven og 

eksamensspørgsmål set i forhold til pensum) eller bedømmelsen. 


