Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg
Uddannelsessekretariatet
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Dato: 06-06-2017

Indførelse af studiestartsprøver på uddannelser under Det Ingeniør- og
Naturvidenskabelige Fakultet
Der er indført studiestartsprøver på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser under Det Ingeniørog Naturvidenskabelig Fakultet fra september 2017
FORMÅL
Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om nye studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. Nye
studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Hvis ikke de
studerende består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen.
INDHOLD
Studiestartsprøven er en skriftlig prøve baseret på introduktionsforløbet og de studerendes forventninger til
og motivation for studiet.
På baggrund af de studerendes svar er det muligt at bedømme, hvorvidt de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen.
De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den
skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.
OMFANG
Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.
REEKSAMEN
Hvis de studerende ikke deltager i eller består studiestartsprøven, skal de deltage i og bestå reeksamen,
som også er en skriftlig prøve. De studerende skal deltage i og bestå reeksamen for at kunne fortsætte
studiet.
Hvis de studerende ikke deltager i eller består reeksamen, vil de blive udmeldt fra deres studie uden yderligere varsel umiddelbart efter reeksamens afholdelse. Studienævnet kan dispensere fra dette, såfremt der
foreligger usædvanlige forhold.
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TIDSPUNKT FOR AFHOLDELSE
Studiestartsprøven vil blive afholdt i de første uger af semesteret.
Reeksamen vil blive afholdt inden 20. september.
KLAGEADGANG
De studerende kan påklage resultatet af studiestartsprøven til Universitetet. Klagen stiles til Det Ingeniørog Naturvidenskabelige Fakultet og fremsendes til tns-klager@aau.dk senest to uger efter, at resultatet fra
studiestartsprøven er meddelt.
Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for
Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.
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