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Indledning 

Hensigten med denne eksamensvejledning er at give studerende ved VIA University College information om 
eksamenskrav og -former generelt og for de enkelte moduler på Diplomuddannelsen i ledelse i VIA. 

 
Eksamensvejledningen indeholder desuden en række relevante oplysninger angående eksamen, vejledning, 
skriftlige produkter mv. 

 

Grundlaget for eksamen 
Grundlaget for eksamen på modulet ”Ledelse af samskabelsesprocesser” er et to siders eksamensoplæg (4.800 
anslag inkl. mellemrum). 
 
Modulet bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur. 

Bedømmelsen er individuel. Det er muligt at gennemføre prøven som en individuel prøve og som gruppeprøve. 
 

Karakterskalaen vurderer eksaminandens grad af målopfyldelse i forhold til de faglige mål på modulet 
som det fremgår af studieordningen.  

 
Den studerendes præstation bedømmes i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelse (BEK nr. 1500 af 
02/12/2016) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr. 114 af 03/02/2015). 

 

Generelle forhold 
 

Studieordningen og den formelle eksamensvejledning udgør tilsammen beskrivelsen af forventningerne til 
den/de studerende.  

 

Den/de studerende skal empirisk og teoretisk behandle den valgte problemstilling analytisk inden for modulets 
faglige ramme. Gennem analyse af problemformuleringen fremstiller den/de studerende den empiriske og 
teoretiske forståelse af både udfordringer og handlemuligheder for ledelse i det pågældende problemfelt. I 
problembehandlingens analytiske arbejde indgår en refleksion af den videnskabsteoretiske dimension i såvel 
empiri som teori samt i eventuelt anvendte undersøgelsesmetoder. 

 

Eksamensform 
 

Eksamen i Ledelse af samskabelsesprocesser består af en mundtlig prøve på baggrund af et 
eksamensoplæg, der knytter sig til en modulrelevant problemstilling fra egen/konkret 
ledelsespraksis. 

Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. 
Det maksimale antal anslag er gældende for både individuel og gruppeprøve. 

 
Den mundtlige eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de 
studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale 
omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. 

 
Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende til eksamination og votering. 
Ved gruppeprøver forlænges prøvetiden med 30 min. pr. studerende ud over én. 

 
 
 
 



 

 

Bedømmelse 
 

Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
Det er den mundtlige præstation, der bedømmes. 

 

Praktiske forhold i forbindelse med de skriftlige produkter 
 

Eksamensoplæg 

Eksamensoplægget skal tage afsæt i en selvvalgt problemstilling inden for modulets temaer. 
 

Indhold og form 
Indholdet i eksamensoplægget skal følge af den valgte problemstilling. Eksamensoplægget er en blanding af en 
synopsis og en disposition for den/de studeredes mundtlige eksamination. Ved undervisningsstart vil en 
underviser fra VIA University College introducere formen nærmere. 

 
Noter og referencer 
Da eksamensoplægget har form som 'tekst', gælder samme standarder som for en skriftlig opgave. Noter og 
referencer, der har karakter af kommentarer til eller uddybning af teksten, anbringes som fodnoter eller 
slutnoter. Referencer i form af litteraturhenvisninger anbringes i teksten som eksempelvis ”(Klausen, 2009)”. 
Den henviste litteratur skal kunne findes i litteraturlisten. Oplysninger hentet fra internettet dokumenteres med 
hjemmesidens adresse og dato for download, som anføres i litteraturlisten. 

Litteraturliste 
Eksamensoplægget understøttes af en litteraturliste. Litteraturlisten indeholder den litteratur, der danner 
grundlag for oplægget og den mundtlige fremlæggelse. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og 
udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge. Der tilstræbes den såkaldte APAstandard (se 
fx http://iva.ku.dk/refererkorrekt). 

 

Omfang 
Oplæggets omfang er maks. 4.800 typografiske tegn inkl. mellemrum (2 normalsider). 

 
I angivelsen af det maksimale omfang er udgangspunktet, at en side omfatter 2.400 typografiske enheder 
medregnet mellemrum og eventuelle fodnoter. I sideopgørelsen indgår forside, indholdsfortegnelse, 
litteraturliste samt eventuelle bilag ikke. Oplægget skal være skrevet i et læsevenligt og overskueligt layout. 
 

 

Praktiske forhold i forbindelse med eksamen 
 

Tilmelding og framelding 
Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til eksamen i modulet. 
Hvis du vælger at framelde dig eksamen, så bruger du et eksamensforsøg. Du har 3 forsøg i alt. For at 
framelde dig, skal du via mail sende en skriftlig framelding til studiesekretæren for modulet, som er Heidi 
Bisgaard (hebn@via.dk). 
 
Tidsfristerne er: 
Seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen. 
 

http://iva.ku.dk/refererkorrekt


 

 
Når du er klar til at gå til eksamen på det modul du tidligere har frameldt dig, så sker tilmeldingen ved en 
henvendelse til studiesekretæren eller anden administrativ medarbejder ved Ledelse og Styring, VIA 
Universitet College. Vejledning til andet eksamensforsøg skal tilkøbes. Læs mere om tilkøb af vejledning 
her 

 
Hvis du gerne vil købe vejledning på et senere tidspunkt, anbefaler vi, at du som minimum tilkøber en times 
vejledning 

 
Vejledning 
Vejledning vil som udgangspunkt bestå af gruppevejledning i Albertslund Kommunes lokaler. 
Tidspunktet fremgår af undervisningsplanen. 

 
Valg af gruppeprøve 
Det er muligt for flere studerende, at indgå et samarbejde om udarbejdelse af eksamensoplægget til en 
mundtlig prøve. Et fælles eksamensoplæg udløser dog ikke automatisk en mundtlig gruppeprøve. Hvis en 
mundtlig prøve ønskes aflagt som en gruppeprøve, skal dette meddeles til studiesekretæren Heidi Bisgaard 
(hebn@via.dk). 

 
Der gennemføres ikke gruppeprøver på baggrund af individuelle oplæg. 

 
 

Aflevering 
Opgaveaflevering foregår via den digitale eksamensplatform WISEflow. Opgaven uploades 
i WISEflow, som findes gennem link, der vil bliver tilsendt den studerende over mail. 

Eksamensoplægget afleveres inden kl. 12.00 den angivne dag. Studerende, der ikke afleverer rettidigt kan ikke 
indstilles til eksamen og ansvaret for, at opgaven afleveres inden for tidsfristen påhviler den studerende. 

 

Når du afleverer eksamensoplægget, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at 
besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 

Uden uretmæssig hjælp betyder: 
- at du ikke har udgivet andres arbejde for dit eget i opgavebesvarelsen 
- at du ikke har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning i opgavebesvarelsen 

I WISEflow kontrolleres alle opgavebesvarelser for uretmæssig hjælp ved en plagieringskontrol. 
Plagieringskontrollen sammenligner opgavebesvarelsen med alle åbne kilder, der er tilgængelige via 
internettet; det vil sige alle hjemmesider, artikler og opgaver, som ligger online. 

Der foreligger plagiering, når man i en skriftlig opgavebevarelse forsøger at give det indtryk, at man er 
ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. For at 
undgå mistanke om plagiering er det derfor særdeles vigtigt, at kilder og referencer markeres tydeligt i 
opgavebesvarelsen. 

Sygeeksamen og reeksamination 
Sygeeksamen eller reeksamination gennemføres snarest muligt efter eksamensterminen for den ordinære 
prøve. Administrationen fastlægger datoen for sygeeksamen og reeksamination. Ved sygdom skal den 
studerende indsende en lægeerklæring til administrationen. 

 
Klage 
Hvis du vil klage over forhold ved en prøve, skal du sende VIA University College en skriftlig og 
begrundet klage. Klagen skal fremsendes til evu.eksamen@via.dk. 

 
Du har ret til at få en kopi af den stillede opgave samt en kopi af din egen besvarelse. Vi anbefaler, at du inden 
selve klagen kontakter en studievejleder eller en uddannelsesansvarlig med henblik på en vejledende samtale. 

http://www.via.dk./efter-og-videreuddannelse/studievejledning
mailto:evu.eksamen@via.dk


 

 
Klagen skal indgives senest to uger efter, du på sædvanlig måde har fået information om bedømmelsen. VIA 
University College kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. 

Klagen skal indeholde præcise oplysninger om 

o dig: Navn, adresse, CPR, mailadresse og telefonnummer 
o modulet/prøven: Modulnavn og -nummer, prøveform 

Klagen kan vedrøre 

o eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver o. lign., samt dets forhold 
til uddannelsens mål og krav 

o prøveforløbet 
o bedømmelsen. 

 
Hvis klagen ikke vedrører selve eksaminationen, men eksempelvis vejledningsforløbet, kan du tage kontakt 
til en chefkonsulent Søren Boy Larsen, VIA University College (sobl@via.dk) 

 
VIA University College forelægger straks din klage for de oprindelige bedømmere. Inden for en frist på to 
uger skal de afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. 

Du får tilsendt bedømmernes udtalelser og kan inden for én uge fremsende dine eventuelle 

kommentarer. Afgørelse af klagen 

VIA University College afgør klagen på grundlag af bedømmernes udtalelser og dine kommentarer hertil. VIA 
University Colleges afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på 

 

o tilbud om ny prøve (omprøve) 
o at du ikke får medhold i klagen - Denne afgørelse forudsætter, at bedømmerne er enige. 

VIA University College skal straks give både dig og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. 
 

Hvis du får tilbud om en omprøve (og du accepterer), skal den finde sted snarest muligt, og der udpeges nye 
bedømmere. Dit prøvebevis inddrages, indtil omprøven har fundet sted. Omprøven kan resultere i en lavere 
karakter. 

Hvis du ønsker at acceptere et tilbud om omprøve, skal du oplyse VIA University College herom senest to 
uger efter, du har fået meddelelse om afgørelsen. 

Anke 
Er du ikke enig i VIA University Colleges afgørelse af din klage kan du indbringe det til et ankenævn. Anken skal 
vedrøre VIA University Colleges afgørelse af de faglige spørgsmål. Din anke skal være skriftlig og begrundet, og 
VIA University College skal modtage den senest to uger efter, du har fået afgørelsen på din klage. VIA 
University College kan dispensere fra fristen, hvis usædvanlige forhold begrunder det. Anken skal sendes til 
evu.eksamen@via.dk. 

 
Du kan læse mere om bestemmelserne for en ankesag i eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 1500 af 
02/12/2016. 

 
Ikke bestået 
Studerende, der ikke består en eksamen, kan genindstille sig 2 gange til samme prøve. Herefter kan den 
studerende kun indstille sig til eksamen efter dispensationsansøgning. 

mailto:evu.eksamen@via.dk
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Bilag 1 
Kort om 7-trinsskalaen 

 
 

   
ECTS- 

skalaen 

12 For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse 
af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 

A 

10 For den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af 
fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 

B 

7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en 
del mangler 

C 

4 For den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af 
fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 

D 

02 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af fagets mål 

E 

00 For den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad 
af opfyldelse af fagets mål 

Fx 

-3 For den helt uacceptable præstation F 

Formålet med at indføre en ny karakterskala er 
 

• international anvendelighed 
• skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal ud- 

trykke graden af målopfyldelse 
• samme skala i hele uddannelsessystemet 
• klar trindifferentiering 
• mulighed for gennemsnitsberegning 

 
Principperne i 7-trinsskalaen er, at de enkelte karakterer udtrykker graden af målopfyldelse. 
Udgangspunktet er fuld målopfyldelse, og omfanget og arten af mangler kan så placere 
præstationen lavere end 12. Karakterskalaen udtrykker, hvad man kalder en absolut bedømmelse. 
Kompetencemålene i studieordningen angiver krav og dermed bedømmelseskriterier for hvert 
modul. 
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