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Brug af sprog i undervisning og eksamener ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi 

Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi udbyder uddannelser på både dansk og engelsk. Undervisning og bedøm-
melse forgår som udgangspunkt på det sprog, som uddannelsen udbydes på. Studerende på dansksprogede uddannelser 
må dog forvente, at undervisningen i vid udstrækning baseres på udenlandsk litteratur og kan foregå på engelsk. Kursus- 
og projekt-moduler samlæses i stor udstrækning mellem forskellige uddannelser, også mellem uddannelser der udbydes på 
forskellige sprog. Nogle moduler undervises desuden af undervisere, der ikke taler dansk.  
 
Sproget ved eksamen reguleres efter Eksamensbekendtgørelsen, §6 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163987 
På dansk- og engelsk-sprogede uddannelse afholdes prøver som udgangspunkt på hhv. dansk eller engelsk. Dette gælder 
skiftlige såvel som mundtlige eksamener samt projektrapporter og andet skriftligt materiale, der indgår i bedømmelsen. 
Prøver afholdes dog på samme sprog som benyttet i undervisningen, så hvis undervisningen i et modul er afholdt på en-
gelsk, vil også den efterfølgende prøve afholdes på engelsk. 
 
Det er studienævnets opfattelse og i overensstemmelse med nuværende praksis, at studerende bør gives mulighed for at 
benytte det sprog til både mundtlige og skriftlige prøver, som giver dem de bedste muligheder for at besvare prøven, så-
fremt der ikke er forhold, som taler imod (f.eks. at eksaminator, censor eller medstuderende ikke forstår dansk). Under 
samme forhold finder studienævnet det hensigtsmæssig, at studerende gives mulighed for at aflevere projektrapporter og 
andet skriftligt materiale på både dansk eller engelsk uanset uddannelsens sprog. 
 
Studienævnet besluttede d. 02.03.2016 at give en generel dispensation til, at studerende kan vælge at besvare skriftlige og 
mundtlige eksamener på dansk eller engelsk, uafhængigt af hvilket sprog, der er benyttet i det pågældende modul eller 
uddannelse, samt at studerende kan vælge at udfærdige projektrapporter og andre skriftlige opgaver på dansk eller en-
gelsk, såfremt der ikke er forhold, som taler imod. Underviseren i det pågældende modul afgør som udgangspunkt, om der 
er forhold, som forhindrer frihed mht. valg af sprog. I tvivlstilfælde samt tilfælde af af uenighed afgør studienævnet hvilke 
sprog der kan benyttes til en given prøve. 
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