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1. Rammer for tillægget til studieordningen 

For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: 

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser 

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser  

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser  

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri 

Ikrafttrædelsesdato: Tillægget til studieordningen træder i kraft den 18. august 2014. 

Hvis der er uoverensstemmelse mellem dette tillæg og studieordningen, er det reglerne i dette 
tillæg, der er gældende. 

1.1. Overgangsordninger 
Tillægget til studieordninger gælder for alle studerende på optometristuddannelsen uanset hvornår 
de er optaget på uddannelsen. 

2. Prøver og eksamen på uddannelsen 
2.1. Tilmelding til prøver 
Tilmelding til et semester eller uddannelseselement er samtidig tilmelding til semestrets prøver. 
Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. eksamensbekendtgørelsens § 6, stk. 3. Dette gælder dog 
ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom 
og barsel. 

2.2. Førsteårsprøven 
De eksaminer, der indgår som afslutning på uddannelsens 2. semester betragtes som en stopprøve. 
Det er en forudsætning, at disse eksaminer bestås for at kunne fortsætte på studiet.  

2.3. Krav til det afsluttende projekt 
2.3.1. Hvad betyder formulerings- og staveevner for bedømmelsen? 

I den samlede bedømmelse professionsbachelorprojektet indgår den studerendes formulerings- og 
staveevner. Det faglige indhold vægter tungest, mens formuleringsevner indgår i vurderingen med 
en mindre, men dog betydende vægt, mens staveevner kun indgår med ringe vægt. 

Der kan ses bort fra formulerings- og staveevnerne, hvis den studerende kan dokumentere en 
relevant specifik funktionsnedsættelse. 
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2.4. Anvendelse af hjælpemidler 
Det er som ikke tilladt at anvende hjælpemidler til prøver og eksamener på uddannelsen. 

2.5. Særlige prøvevilkår 
KEA tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til 
studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet modersmål end dansk, 
når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i 
prøvesituationen. 

Ved særlige prøvevilkår sendes ansøgning til eksamenskoordinator sammen med ansøgningen 
indsendes relevant dokumentation. 

2.6. Syge- og omprøver 
Den studerende kan deltage tre gange i samme prøve. Ved usædvanlige forhold kan der tillades 
ekstra prøvegange.  
 
En bestået prøve kan ikke tages om. 
 
Der findes tre variationer af omprøver: 

1. En omprøve som skyldes, at den studerende skal bruge et nyt prøveforsøg, fordi prøven ikke 
er bestået, den studerende ikke møder op eller ikke har opfyldt aktivitetskravene. 

2. En omprøve som skyldes, at en studerende i forbindelse med en klage over en prøve eller 
anke får tilbud om en ny prøve. 

3. En omprøve som skyldes, at KEA tilbyder en ny prøve på grund af væsentlige fejl og 
mangler. 

 
I version to og tre bruges der ikke et prøveforsøg ved omprøven. 
 
Møder den studerende ikke op til den tilmeldte prøve eller bortvises under prøven, tæller det også 
som et prøveforsøg.  
 
Ved sygdom skal den studerende have dokumentation fra lægen. 
 
En ny prøve skal afholdes hurtigst muligt og senest, når den pågældende prøve afholdes igen på 
KEA eller ved en eventuel sygeprøve. 

En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom 
eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. 

Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have 
mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 
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Indgår der flere dele i en prøve, hvor der gives karakter for hver del, kan den studerende kun 
aflægge prøve i den eller de dele, der ikke er gennemført, med mindre andet følger af reglerne om 
uddannelsen. Dette gælder også, hvor de enkelte karakterer regnes sammen til én karakter for den 
samlede prøve.  
 

I en prøveform hvor der indgår et projekt eller produkt, der skal afleveres inden selve prøven, skal 
der ved et nyt prøveforsøg, hvor den studerende ikke har bestået den forgående prøve, ikke er mødt 
op til den tilmeldte prøve eller er blevet bortvist fra prøven, afleveres et nyt projekt eller produkt.  

KEA kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven 
eller prøverne, hvis det er begrundet i barsel eller usædvanlige forhold. 
 

2.7. Det anvendte sprog ved prøverne 
Uddannelsen foregår på dansk, og derfor skal prøverne aflægges på dansk, medmindre der er en del 
af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. Prøverne kan aflægges 
på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den 
studerendes færdigheder i dansk. 

2.8. Brug af egne og andres arbejder (plagiat) 
Projekter og øvrigt materiale i forbindelse med prøver skal udarbejdes af den studerende selv. 

Hvis den studerende udgiver andres arbejde for at være sit eget (plagiat) eller anvender eget 
tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning, bliver den studerende bortvist fra prøven. 

Bortvisning kan også ske efter at prøven er afholdt.  

Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder at en eventuel givet karakter bortfalder, samt at den 
studerende har brugt et prøveforsøg. 

Om plagiat se www.stopplagiat.nu. 

2.9. Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen 
Snyd til prøver og eksamen behandles efter reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede 
videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).   

Hvis en studerende snyder til en prøve, bliver den studerende bortvist fra prøven. 

Hvis der snydes under skærpende omstændigheder, kan den studerende bortvises fra uddannelsen i 
en kortere eller længere periode. Med bortvisningen for snyd under skærpende omstændigheder 
følger en skriftlig advarsel, om at gentagelse kan medføre varig bortvisning fra uddannelsen. 

Snyd er eksempelvis: 

- Uretmæssigt at modtage hjælp under prøven 
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- Uretmæssigt at give hjælp til andre under prøven 

- At udgive andres arbejde for sit eget (plagiat – se www.stopplagiat.nu), se også afsnit 5.15 

- At anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, se også afsnit 5.15 

- At anvende hjælpemidler, som ikke er tilladte til den pågældende prøve 

Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder at karakteren bortfalder, samt at den studerende har 
brugt et prøveforsøg. 

Hvis en studerende udviser forstyrrende adfærd under en prøve, kan institutionen bortvise den 
studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. 

3. Andre regler for uddannelsen 
 

3.1. Regler om mødepligt 
Der er krav om tilstedeværelse / deltagelse, og kravet er opfyldt, når den studerende har været til 
stede i mindst 80 % af undervisningslektionerne.  

Hvis den studerende ikke opfylder tilstedeværelseskravet, vil den studerende blive indkaldt til en 
fraværssamtale. Den studerende vil få mulighed for at forbedre fremmødet over en periode på 1 
måned.  

Hvis fraværet fortsat er for højt ved udgangen af denne periode, vil den studerende miste 
muligheden for at deltage i semesterets eksamen og den studerende bruger en prøvegang. 

3.2. Merit 
På PBA i optometri er der fuld merit for de beståede moduler til den samme uddannelse på en anden 
institution. 

På nuværende tidspunkt er der ingen aftaler om merit til andre uddannelser. 
 
3.3. Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens fællesdel 
Hvis en studerende gerne vil følge et fag og tage de dertilhørende prøver på en anden uddannelse og 
ønsker at få merit, skal den studerende forinden ansøge om forhåndsmerit på Københavns 
Erhvervsakademi. I ansøgningen skal den studerende vedlægge den studieordning, hvor 
undervisningen og de tilhørende prøver er beskrevet samt fagbeskrivelse og ETCS-point samt anden 
relevant dokumentation.  

Den endelig merit fås først, når den studerende fremsender dokumentation for den beståede prøve, 
hvorefter prøven kan registreres. 

Ønsker den studerende at skifte til uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker det 
efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution.  
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3.4. Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens institutionsdel 
Skift til samme uddannelse ved en anden institution kan først ske efter 1. studieår, og efter at 1. 
årsprøve er bestået. 

Danske uddannelsesinstitutioner der udbyder uddannelsen til professionsbachelor i optometri giver 
gensidig merit for afsluttede studieelementer. 

Meritoverførsel fra andre uddannelser, nationalt og internationalt, gives på baggrund af en konkret 
vurdering af den pågældende uddannelse og gennemførte uddannelseselementer.  

3.5. Kriterier for vurdering af studieaktivitet 
KEA lægger vægt på, at den studerende tager personligt ansvar for sin uddannelse samt for egen 
faglig og personlig udvikling ved at deltage i undervisningsforløbet i samarbejde med andre 
studerende. 

 
Den studerende skal have godkendt/bestået samtlige modulopgaver, for at være studieaktiv. Den 
studerende skal endvidere opfylde deltagelseskravet på 80 % fremmøde for at være studieaktiv, jf. 
afsnit 3.1. 
 
Hvis den studerende ikke er studieaktiv, mister den studerende retten til at gå til eksamen i det 
pågældende semester, og den studerende bruger en prøvegang. 
 
3.6. Udskrivning ved manglende studieaktivitet 
Hvis den studerende ikke er studieaktiv i et år, vil dette medføre udskrivning fra uddannelsen i 
medfør af reglerne i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser, kapitel 10. 

 

3.7. Dispensationsregler 
KEA kan dispensere fra reglerne i studieordningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 

3.8. Klager 
Klager over prøver behandles efter reglerne i kapitel 10-11, i bekendtgørelse nr. 1519 af 16/12/2013 
om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

Hvornår skal der klages? Klager over eksamensforløb og karaktergivning skal indsendes senest 
14 dage efter at bedømmelsen (karakteren) er blevet meddelt eller offentliggjort. 

Hvordan skal der klages? Den studerende skal – individuelt - indgive en skriftlig og begrundet 
klage til uddannelsesinstitutionen. Klager der indgives af flere studerende i fællesskab kan blive 
afvist.  

Hvad kan der klages over? Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller 
bedømmelsen (karakteren). 
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Hvem behandler klagen? Klager behandles normalt af uddannelsesinstitutionen. Undtaget er dog 
klager over prøvegrundlaget, hvis prøven er udstedt af Styrelsen for Videregående Uddannelser. I 
disse tilfælde videresendes klagen til Styrelsen sammen med uddannelsesinstitutionens udtalelse. 

Mulighed for anke af faglige spørgsmål: Hvis den studerende ikke får medhold i en klage 
vedrørende faglige spørgsmål, kan afgørelsen indbringes for et ankenævn, der nedsættes af 
uddannelsesinstitutionen. Anken skal være skriftlig og begrundet. Anken sendes til 
uddannelsesinstitutionen senest 2 uger efter at den studerende har fået meddelt afgørelsen. 

Mulighed for klage over retlige mangler: Der kan klages over retlige mangler ved afgørelser 
truffet i forbindelse med ombedømmelse af prøven (dvs. efter ombedømmelse, som er tilbudt af 
uddannelsesinstitutionen), eller i forbindelse med ankenævnets afgørelse.  Klagen indgives til 
uddannelsesinstitutionen indenfor en frist på 2 uger fra den dag, hvor den studerende har fået 
meddelelse om afgørelsen. Uddannelsesinstitutionen træffer herefter afgørelse. 

Klage over øvrige retlige mangler i afgørelser truffet af uddannelsesinstitutionen i henhold til 
eksamensbekendtgørelsen, kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Klagen 
indgives til uddannelsesinstitutionen inden for en frist på 2 uger fra den dag, hvor den studerende 
har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen adresseres til Styrelsen for Videregående Uddannelser, 
men indgives til uddannelsesinstitutionen, som afgiver udtalelse inden klagen videresendes til 
Styrelsen.  

 

 

 

 

 

Hvad er faglige spørgsmål og hvad er retlige mangler? 

Faglige spørgsmål: Er bedømmelsen korrekt ud fra en faglig vurdering af den studerendes 
præstation? Er der eksamineret i det korrekte pensum? Er der dele af opgaven, som eksaminator 
og censor ikke har bedømt eller forstået? Er der mangler ved forholdene under prøvens 
afholdelse?  

Retlige mangler: Retlige mangler kan for eksempel være, hvis der i forbindelse med prøven 
eller sagsbehandlingen er tale om 

 Inhabilitet, 
 at retsreglerne er anvendt forkert, 
 at der ikke er foretaget partshøring, 
 at der ikke er foretaget sagsoplysning, 
 at der er anvendt forkert procedure 


