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FORORD 
Kære laborantstuderende 
 
Laborantuddannelsens ambition er at uddanne stærke faglige laboranter, der er klar til at træde ud i professi-
onen efter 2½ års studie, og i professionen arbejde troværdigt og bidrage til en højnet kvalitetssikring af la-
boratoriearbejdet.  
 
For at indfri den ambition tilstræber vi at tilbyde fremragende undervisning, og vi samarbejder med dig og 
dine medstuderende om at skabe forpligtende studiefællesskaber med højt engagement og aktiv deltagelse. 
Gennem uddannelsen studerer du aktuelle og relevante teorier, du lærer at omsætte teori til praksis, og du 
træner og øver færdigheder i laboratoriet. 
 
Derfor oplever du som studerende på Laborantuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, at vi stil-
ler høje faglige krav til dig som individ og til gruppen af studerende som helhed. Vi forventer, at du bruger 
fuld tid på dit studie, så du i løbet af 2½ år opnår den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at du 
professionelt og kompetent kan varetage professionsudøvelsen. 
 
Din uddannelse afsluttes med 1 års virksomhedspraktik, hvor du deltager i fagligt og tværfagligt samar-
bejde indenfor rutine-, optimerings- og/eller udviklingsmæssige laboratorieopgave.  
 
Som laborant uddannet fra Københavns Professionshøjskole lærer du at arbejde kvalitets- og sikkerheds-
orienteret i laboratoriet. Du lærer ligeledes at præsentere resultater og data ærligt og sikre gennemsigtighed 
af dine analyser, metoder og resultater ved grundig dokumentation således, at dit arbejde kan efterprøves 
og reproduceres. 
 
Vi ønsker dig velkommen til Københavns Professionshøjskole. 

Med venlig hilsen 
Institutchef på Institut for Teknologiske Uddannelser, KP 

 
Institutchef Mette Simonsen 
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6 Indledning 

Denne institutionsdel af studieordningen for Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet 

(Laborant AK) er udstedt i henhold til § 22, stk. 2 i bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakade-

miuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 

Denne studieordning suppleres af den nationale del af studieordningen, som er fastsat af uddannelsesnetvær-

ket for Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) 

Institutionsdelen er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole og godkendt af bestyrelse – eller rektor efter 

bemyndigelse – og efter høring af uddannelsesudvalget. 

7 Formål og titel 

Formålet med Laborantuddannelsen er, inden for laboratorieområdet, at kvalificere den uddannede til at kunne 

planlægge, løse og dokumentere arbejdsopgaver teknisk fagligt samt arbejdsmiljø- og kvalitetsmæssigt korrekt. 

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse inden for produktion, forskning, udvikling, rådgivning og kontrol i såvel 

private som offentlige virksomheders laboratorier. 

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Laborant AK. Den engelske titel er AP Grad-
uate in Chemical and Biotechnical Science. 
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8 Tidsmæssig placering af nationale og lokale fagelementer, 
praktik og prøver 

8.1 Uddannelsens fagelementer og praktik 
Uddannelsen omfatter i alt 150 ECTS-point fordelt på nationale fagelementer svarende til 60 ECTS- point, lo-

kale fagelementer svarende til 30 ECTS-point samt praktik og afslutningsprojekt i en virksomhed svarende til 

60 ECTS-point. 

1. og 2. semester indeholder nationale fagelementer svarende til 50 ECTS-point og lokale fagelementer sva-

rende til 10 ECTS-point. 3. semester indeholder nationale fagelementer svarende til 10 ECTS-point og lokale 

fagelementer svarende til 20 ECTS-point. 

I undervisning på uddannelsesinstitutionen er der mødepligt i udvalgte undervisningsaktiviteter, der er nær-

mere fastsat for de enkelte semestre. 

Nedenstående skema viser en semesterinddelt oversigt over den tidsmæssige placering af nationale fagelemen-

ter, lokale fagelementer og praktikken. 

 
Fagelementer og praktik 1. 

sem. 
2. 

sem. 
3. 

sem. 
4. 

sem. 
5. 

sem. 
ECTS 

Nationale fagelementer 

Arbejdsmiljø 2,5 2,5    5 

Kvalitetssikring 2,5 2,5    5 

Kvalificering og validering   5   5 

Grundlæggende laboratoriearbejde 5     5 

Analyseteknik 15 15    30 

Videregående analyseteknik  5    5 

Projektarbejde   5   5 

I alt 60 

Lokale fagelementer 

Grundlæggende laboratoriearbejde 2 5     5 

Tværfagligt tema  5    5 

Produktfremstilling og analyse   5   5 

Videregående databehandling og statistik   5   5 

Optimering og udvikling   5   5 

Valgfag   5   5 

I alt      30 

Praktik 

Praktik    30 20 50 

Afsluttende eksamensprojekt     10 10 

I alt 60 
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8.2 Uddannelsens prøver 
Nedenstående skema viser en semesterinddelt oversigt over den tidsmæssige placering af prøver på uddannel-

sen. 

 
Prøver 1. 

sem. 
2. 

sem. 
3. 

sem. 
4. 

sem. 
5. 

sem. 
ECTS 

1. semesterprøve 15     15 

2. semesterprøve (førsteårsprøven)  45    45 

3. semesterprøve   30   30 

Praktikprøve     50 50 

Afsluttende eksamensprojekt     10 10 

I alt 150 

 

Prøver på uddannelsen afholdes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bekendtgørelser om eksa-

men og karakterer: 

• Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 

Prøver placeres oftest i forbindelse med afslutningen af et semester. 

Der er en række forudsætninger for deltagelse i prøver, som skal være opfyldt for, at den studerende kan ind-

stilles til prøven i slutningen af semesteret, herunder mødepligt på 1. studieår. 

For forhold omkring prøver, se kapitel 13. 

8.3 ECTS-point 
Et studenterårsværk er på 60 ECTS-point. Studenterårsværket omfatter hele den studerendes studieindsats 

før, under og efter deltagelse i både teoretisk og praktisk undervisning. 

 

Studieindsats omfatter selvstudier, opgaver, projekter, praktik, eksamensdeltagelse m.v. 
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9 Lokale fagelementer på uddannelsen på Københavns Professi-
onshøjskole 

Uddannelsen på Københavns Professionshøjskole indeholder 6 lokale fagelementer. 

9.1 Grundlæggende laboratoriearbejde 2 
Indhold 

Fagelementet beskæftiger sig med principper for og anvendelse af grundlæggende analyseteknikker, herun-

der risikovurdering, kvalitetssikring, beregninger og vurdering med henblik på at kunne udføre grundlæg-

gende laboratorieopgaver. Desuden arbejdes med grundlæggende studiekompetencer, herunder samarbejde, 

gruppearbejde og videndeling. Endvidere introduktion til fagspecifikke studiekompetencer herunder at læse 

og forstå faglitteratur, forskrifter og manualer. 

 
Læringsmål for Grundlæggende laboratoriearbejde 2 

Viden 

Den studerende 

• har viden om principper for grundlæggende analyseteknikker 

• har viden om grundlæggende risikovurdering og kvalitetssikring af laboratoriearbejde 

• har viden om og forståelse for brugen af faglitteratur, forskrifter og manualer 
 
Færdigheder 

Den studerende 

• kan anvende grundlæggende analyseteknikker samt tilhørende beregninger og teori i relation til labo-
ratoriearbejde 

• kan udføre grundlæggende risikovurdering af laboratoriearbejde 

• kan udføre grundlæggende kvalitetssikring af laboratoriearbejde 

• kan behandle og vurdere grundlæggende laboratorieobservationer og –resultater 
 
Kompetencer 

Den studerende 

• kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden og færdigheder i relation til grund-

læggende laboratoriearbejde 
 

ECTS-omfang 

Fagelementet Grundlæggende laboratoriearbejde 2 har et omfang på 5 ECTS-point. 
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9.2 Tværfagligt tema 
Indhold 

Fagelementet beskæftiger sig med samarbejde på tværs af professioner. Der lægges vægt på planlægning, vi-

densdeling og præsentation. 

 
Læringsmål for Tværfagligt tema 

Viden 

Den studerende 

• har viden om egen professions opgaver når der indgås samarbejde med andre professioner 
 
Færdigheder 

Den studerende 

• kan planlægge og udføre analyser til at løse flerfaglige opgaver i samarbejde med andre professi-
oner 

• kan videndele og præsentere flerfaglige resultater til andre professioner 
 
Kompetencer 

Den studerende 

• kan forholde sig til egen profession og dens placering i forhold til andre professioner 
 

ECTS-omfang 

Fagelementet Tværfagligt tema har et omfang på 5 ECTS-point. 
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9.3 Produktfremstilling og analyse 
Indhold 

Fagelementet beskæftiger sig med teknikker, udstyr og metoder, der anvendes til fremstilling og analyse af 

forskellige produkter. Endvidere indgår produkt- og produktionsforståelse. 

 
Læringsmål for Produktfremstilling og analyse 

Viden 

Den studerende 

• har viden om udvalgte produkter og produktfremstillingsmetoder 

• har viden om forskellige faser inden for udvikling af produkter samt tilhørende kvali-
tetsstyringssystemer 

Færdigheder  

Den studerende 

• kan planlægge laboratoriearbejde i forbindelse med fremstilling og analyse af produkter 

• kan fremstille produkter ved forskellige laboratorietekniske metoder 

• kan udføre kvalitative og kvantitative analyser på produkter 

• kan behandle, vurdere og dokumentere opnåede laboratorieobservationer og -data 
 
ECTS-omfang 

Fagelementet Produktfremstilling og analyse har et omfang på 5 ECTS-point. 
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9.4 Videregående databehandling og statistik 
Indhold 

Fagelementet beskæftiger sig med databehandling, statistik og vurdering af mere komplekse datasæt samt vur-

dering af ikke talbaserede resultater f.eks. geler. Endvidere indgår introduktion til udvalgte emner inden for 

forsøgsplanlægning. 

 
Læringsmål for Videregående databehandling og statistik 

Viden 

Den studerende 

• har viden om udvalgte emner inden for forsøgsbehandling 
 
Færdigheder  

Den studerende 

• kan planlægge og udføre laboratoriearbejde således at det har statistisk gyldighed 

• kan anvende IT til udførelse af statistiske test og analyser 

• kan udføre statistiske analyser på mere komplekse datasæt 

• kan vurdere forsøgsresultater vha. statistiske metoder 

• kan vurdere ikke talbaserede resultater f.eks. geler 
 
ECTS-omfang 

Fagelementet Videregående databehandling og statistik har et omfang på 5 ECTS-point. 
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9.5 Optimering og udvikling 
Indhold 

Fagelementet beskæftiger sig med optimering og udvikling af biologiske og kemiske analysetekniske metoder. 

Endvidere indgår fejlfinding på udstyr og materialer samt introduktion til forskning. 

 
Læringsmål for Optimering og udvikling 

Viden 

Den studerende 

• har viden om forskning i relation til laboratoriearbejde 

• har viden og forståelse for optimering og udvikling af biologiske og kemiske analyse-
tekniske metoder 

 
Færdigheder 

Den studerende 

• kan udføre simpel fejlfinding på laboratorieudstyr og af analysetekniske metoder 

• kan håndtere relevante optimerings- og udviklingsopgaver i det biologiske og kemiske labora-
torium 

 
ECTS-omfang 

Fagelementet Optimering og udvikling har et omfang på 5 ECTS-point. 
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9.6 Valgfag 
Indhold 

Fagelementet beskæftiger sig med en valgfri laboratorieopgave i tilknytning til projektarbejde. Der kan arbej-

des med nye eller allerede kendte teknikker, udstyr og metoder. 

 
Læringsmål for Valgfag 

Viden 

Den studerende 

• har viden og forståelse for laboratorietekniske problemstillinger 
 
Færdigheder 

Den studerende 

• kan sætte sin viden om teknikker og udstyr ind i nye sammenhænge 
 
Kompetencer 

Den studerende 

• kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation 

til laboratorietekniske problemstillinger 

ECTS-omfang 

Fagelementet Valgfag har et omfang på 5 ECTS-point. 
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10 Mødepligt og studieaktivitet 

10.1 Studiestartprøve og førsteårsprøve 
Studiestartsprøven 

Der er studiestartsprøve på 1. semester af uddannelsen med det formål at klarlægge, om den studerende reelt er påbe-

gyndt uddannelsen. 

Prøven er individuel og intern. Studiestartsprøven er udformet som en skriftlig prøve og består af en række spørgsmål. 

Prøven bedømmes som bestået/ ikke bestået. Prøven finder sted i løbet af de første fire uger efter studiestart. 

Studiestartsprøven er ikke omfattet af regler om klager over prøver. Det betyder, at den studerende ikke kan klage over 

resultatet af prøven. Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest 

tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har to forsøg til at bestå studiestartprøven, jf. eksamensbekendt-

gørelsens § 30, stk. 2. Uddannelseslederen kan dispensere og bevilge yderligere eksamensforsøg, hvis det er begrundet i 

usædvanlige forhold, jf. § 30, stk. 4. 

Hvis studiestartsprøven ikke bestås, udskrives den studerende fra uddannelsen.  

Førsteårsprøven 

Førsteårsprøven består af 1. semesterprøven og 2. semesterprøven svarende til 60 ECTS-point. 

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af den studerendes andet studieår jf. § 31, stk. 2. Uddan-

nelseslederen kan dispensere fra tidsfristerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold jf. § 31, stk. 4. 

10.2 Studieaktivitetskrav 
Hele 1. studieår er der mødepligt i alle uddannelsens teoriforløb samt laboratorieaktiviteter svarende til 80%. 

Hertil er der mødepligt i andre udvalgte aktiviteter. 

 

Ved manglende opfyldelse af 80% mødepligt har den studerende mulighed for at aflevere en erstatningsop-

gave og/eller udføre en erstatningsaktivitet (eksempelvis erstatningsfremmøde, skriftlig eller mundtlig op-

gave mv.) afhængig af fraværets omfang og/eller indhold. Den studerende introduceres til indhold af erstat-

ningsopgave i forbindelse med manglende opfyldelse af ordinære forudsætningskrav om fremmøde. 

En studerende på uddannelsen anses for studieaktiv så længe studieaktivitetskravene på uddannelsen er op-

fyldt. 

 

Manglende studieaktivitet kan have betydning for, hvorvidt en studerende er berettiget til Statens Uddannel-

sesstøtte (SU). 

 

Indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået nogen prøver i en sammenhængende 

periode på et år jævnfør bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 

§ 25, stk. 1. 

 

Uddannelsen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold jf. § 25 stk. 2. 

10.3 Studieaktivitetsmodellen 
Professionshøjskolerne har på landsplan udviklet en fælles model for præsentation af en uddannelses samlede 

studieaktiviteter. 

Formålet med studieaktivitetsmodellen er en forventningsafstemning med de studerende. Modellen skal gøre 

det tydeligt for den studerende, hvilke mangeartede typer af studieaktiviteter, der er knyttet til uddannelsen, 

og hvilke krav det samtidig stiller til den studerendes arbejdsindsats. 

Den aktuelle studieaktivitetsmodel for uddannelsen findes på institutionens intranet for studerende og an-

satte. 
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11 Anvendte undervisnings- og arbejdsformer 

Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og der inddrages problemstillinger fra de for-

skellige typer af virksomheder inden for relevante brancher for uddannelsen. 

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og praktisk laboratoriearbejde og med varieret 

tilrettelæggelse. Dette sker bl.a. gennem deltagerstyret gruppearbejde, holdundervisning, projekt-, case- 

og temaarbejde, selvstudier, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Forelæsning indgår i begrænset 

omfang. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes 

evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre. 

Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i under-

visningen. Derudover understøtter undervisningen udviklingen af den studerendes digitale- og IT-kompe-

tencer. 

Den enkelte semesterbeskrivelse beskriver studieaktivitetskrav og forudsætningskrav. Studieaktivitets-

krav kan fx være særlige beskrevne læringsaktiviteter, opgaveafleveringer, fremlæggelser eller lignende. 

Sådanne aktiviteter kan også være forudsætningskrav, dvs. krav der skal være opfyldt for at kunne gå til 

prøve. Det kan fx være opgaver, mødepligt til udvalgte teoretiske undervisningsforløb og mødepligt til 

laboratorieøvelser (se desuden afsnit 13.3). 
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12 Prøver, bedømmelse og eksamenssnyd 

12.1 Oversigt over prøver 
Nedenstående skema viser en oversigt over prøveform, eksamen og censur for de enkelte prøver. 
 

Prøver* ECTS Prøveform Eksamen Censur 

 
1. semesterprøve 

  
Teoretisk 

 
Mundtlig 

 
Individuel 

 
Ekstern 

Arbejdsmiljø (N) 1.25 

Kvalitetssikring (N) 1.25 

Grundl. lab.arbejde (N)  
 

2.5 

Analyseteknik (N) 
 

7.5 

Grundl. lab.arbejde 2 (L) 
 

2.5 

2. semesterprøve (førsteårsprøven) 
  

Praktisk Praktisk og 

Skriftlig 

 
Individuel 

 
Intern 

Arbejdsmiljø (N) 3.75 

Kvalitetssikring (N) 3.75 

Grundl. lab.arbejde (N)  2.5 

Analyseteknik (N) 22.5 

Videregående analyseteknik (N) 5 

Grundl. lab.arbejde 2 (L) 2.5 

Tværfagligt tema (L) 5 

3. semesterprøve 
 
 
 

 
Projekt 

 
Skriftlig og 

Mundtlig 

 
Individuel 

 
Ekstern 

Kvalificering og validering (N) 
 
 

5 

Projektarbejde (N) 5 

Produktfremstilling og analyse (L) 5 

Videregående databehandling og stati-
stik (L) 
 

5 

Optimering og udvikling (L) 5 

Valgfag (L) 5 

Praktikprøve 

 
50 Praktik Skriftlig Individuel Intern 

Afsluttende eksamensprojekt 10 Projekt 
Skriftlig og 

Mundtlig 
Individuel Ekstern 

*Alle prøver bedømmes efter 7-trinsskalaen jf. karakterbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om karakterskala 
ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område nr. 548 af 29/04/2022) 
Nationale fagelementer (N); Lokale fagelementer (L) 
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12.2 Beskrivelse af prøver og formkrav 
Formkrav og kriterier for prøver er specificeret i prøveoplægget for den enkelte prøve.  

 

1. semesterprøven 

Prøven er en individuel, ekstern bedømt, mundtlig prøve på baggrund af en række skriftlige opga-

ver (ca. 10 portfolio-opgaver samt 1 beregningsopgave). Eksaminationstid: ca. 25 minutter. 

 

2. semesterprøven 

Prøven er en individuel, intern bedømt, skriftlig og praktisk prøve i laboratoriet. Skriftlig prøve: 

elektronisk multiple choice-prøve, varighed: 1 timer. Praktisk prøve: 4 time, heraf 2 timer i labora-

torie. 

 

3. semesterprøven 

Prøven er en individuel, ekstern bedømt, mundtlig prøve på baggrund af en individuel projektrap-

port. Eksaminationstid: ca. 25 minutter. 

Projektrapporten hoveddel har et omfang på ca. 20 A4-sider. 

Den praktiske del udarbejdes i grupper af 2 studerende eller undtagelsesvis individuelt. 

 

Praktikprøve 

Prøven er en individuel, internt bedømt, skriftlig praktikrapport. 

Rapporten har et omfang på ca. 12 A4-sider. 

 

Afsluttende eksamensprojekt 

Prøven er en individuel, eksternt bedømt, mundtlig prøve på baggrund af en individuelt udarbejdet 

projektrapport.  

Rapporten har et omfang på ca. 25 A4-sider. Eksaminationstid: ca. 25 minutter. 

12.3 Bedømmelseskriterier 
1. semesterprøve og 2. semesterprøve udprøver tilsammen alle læringsmålene for fagelementerne placeret på 

1. studieår. 

For det enkelte semester henvises til læringsudbytte, der fungerer som bedømmelseskriterier. 

12.4 Forudsætninger for deltagelse i prøver 
Laborantuddannelsen anvender forudsætningskrav i form af betingelser, der skal være opfyldt inden prøve-

afvikling. Udvalgte læringsaktiviteter og mødepligt ved angivne studieaktiviteter er forudsætningskrav for at 

kunne deltage i uddannelsens prøver.  

Forudsætningskravene kan variere fra semester til semester, idet de tilrettelægges som målrettet understøt-

tende aktivitet til at opnå læringsudbyttet på et specifikt semester. Hvis den studerende ikke opfylder forud-

sætningerne for indstilling til uddannelsens prøver, betragtes det som et brugt prøveforsøg. 

 

For alle forløb på 1. studieår skal den studerende opfylde kravet om mødepligt på minimum 80% tilstedevæ-

relse for at kunne indstilles til prøverne. Ved manglende opfyldelse af 80% mødepligt har den studerende 

mulighed for at aflevere en erstatningsopgave og/eller udføre en erstatningsaktivitet (eksempelvis erstat-

ningsfremmøde, skriftlig eller mundtlig opgave mv.) afhængig af fraværets omfang og/eller indhold. Den stu-

derende introduceres til indhold af erstatningsopgave i forbindelse med manglende opfyldelse af ordinære 

forudsætningskrav om fremmøde. 

 

For 1. semesterprøven er forudsætningen for deltagelse i prøven, at den studerende opfylder kravet om skrift-

lige afleveringer og deltagelse i fremlæggelser i løbet af 1. semester jf. semesterbeskrivelsen og prøveoplæg 

samt opfylder kravet om mødepligt. 

 

For 2. semesterprøven (førsteårsprøven) er forudsætningen for deltagelse i prøven, at den studerende opfyl-

der kravet om skriftlige afleveringer og deltagelse i fremlæggelser i løbet af 2. semester jf. semesterbeskrivel-

sen og prøveoplæg samt opfylder kravet om mødepligt. 
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For 3. semesterprøven er forudsætningen for deltagelse i prøven, at den studerende opfylder kravet om skrift-

lige afleveringer og deltagelse i fremlæggelser i løbet af 3. semester jf. semesterbeskrivelsen og prøveoplæg, 

deltagelse i laboratoriearbejde, deltagelses i planlægning og udarbejdelse af projektarbejde, samt aflevering 

af en projektrapport. 

 

For Praktikprøve er det en er forudsætning for deltagelse i prøven, at den studerende deltager i praktikforløbet, 
opfylder kravet om mødepligt og afleverer en praktikrapport. 

For Prøve i afsluttende eksamensprojekt er det en er forudsætning for deltagelse i prøven, at den studerende 
deltager aktivt i planlægning og udarbejdelse af projektarbejde og afleverer projektrapporten. Alle de øvrige 
prøver på uddannelsen skal være bestået, før man kan gå til prøve i det afsluttende eksamensprojekt. 

Forud for en omprøve med baggrund i manglende godkendt forudsætningskrav, skal den studerende aflevere 
og have godkendt en erstatningsopgave. Erstatningsopgaven kan have samme form som det ordinære forud-
sætningskrav eller den kan have en anden form. Hvilken form erstatningsopgaven har, meddeles den stude-
rende af uddannelsesinstitutionen i forbindelse med tilrettelæggelse af omprøven. Er der flere forudsætnings-
krav i forbindelse med en prøve, skal allerede opfyldte forudsætningskrav ikke opfyldes på ny ved en omprøve. 

12.5 Tilmelding og afmelding til prøver  
Den studerende er automatisk tilmeldt prøverne, og prøver kan ikke afmeldes. Det gælder dog ikke ved doku-
menteret sygdom og barsel, hvis den studerende er eliteidrætsudøver eller har fået dispensation begrundet i 
usædvanlige forhold. 

12.6 Omprøve og sygeprøve 
Regler om syge- og omprøve fremgår af KP Intra. 

12.7 Det anvendte sprog ved prøven 
Prøver aflægges på det sprog som undervisningen er foregået på. Det betyder, at den studerende eksamineres 
på dansk med mindre, andet er angivet for den enkelte prøve.  

12.8 Brug af egne og andres arbejder 
Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en studerende har udgivet en andens arbejde for 
sit eget, skal det indberettes til KP (se desuden punkt 13.8). Tilsvarende gælder hvis en studerende har anvendt 
sit eget tidligere bedømte arbejde uden henvisning. Hvis formodningen bliver bekræftet efter en undersøgelse 
af sagen, og hvis handlingen har fået eller ville kunne få konsekvenser for bedømmelsen, skal den studerende 
bortvises fra eksamen, jf. eksamensbekendtgørelsens § 34. 

12.9 Videnskabelig redelighed 
Brug af egne tidligere bedømte eksamensbesvarelser skal ske med kildeangivelse og brug af citationstegn ved 
direkte citater fra eksamensbesvarelsen. Tilsvarende gælder ved brug af medstuderendes eksamensbesvarel-
ser. De skal kildeangives på samme måde som alle øvrige kilder, der bruges i besvarelsen. Alle skriftlige opgaver 
skal således have et redeligt indhold. Det betyder f.eks. at en skriftlig opgave, der er en forudsætning for delta-
gelse i en prøve vil blive afvist, hvis den indeholder plagiat eller på anden vis ikke har et redeligt indhold. 

12.10 Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved ek-
samen 

Der kan ske bortvisning fra en eksamen, hvis det konstateres, at der er snyd eller udvises forstyrrende adfærd 
under prøven jævnfør § 34 i eksamensbekendtgørelsen. Der kan i øvrigt gives en skriftlig advarsel. I gentagel-
sestilfælde eller under skærpende omstændigheder, kan den studerende bortvises midlertidigt eller permanent 
fra KP. 

12.11 Hvorledes den studerendes formulerings - og staveevne indgår i den samlede bedøm-
melse af eksamenspræstationen 

Ved bedømmelse af det afsluttende eksamensprojekt skal der udover det faglige indhold også lægges vægt på 
den studerendes formulerings- og staveevne. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra for studerende, 
der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Der henvises til beskrivelsen for det afsluttende 
eksamensprojekt, hvor det fremgår hvordan formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af 
præstationen. 
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Formulering og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre opgaver og prøver, hvilket vil fremgå af prøveop-
læg. 

12.12 Anvendelse af hjælpemidler til prøven 
Ved prøverne er det tilladt at anvende hjælpemidler, herunder elektroniske, medmindre andet fremgår af prø-
veoplæg til den enkelte prøve.  

12.13 Særlige prøvevilkår 
Der kan tilbydes særlige prøvevilkår (eksempelvis forlænget tid til skriftlige eksamener) til studerende med 
f.eks. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, når det vurderes, at det er nødvendigt for at ligestille disse 
studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring 
af det faglige niveau. For at være berettiget til særlige prøvevilkår skal der foreligge relevant dokumentation 
herfor. 
 

13 Fremmedsprog i uddannelsen 

Som udgangspunkt gennemføres hele uddannelsen (undervisningen og prøver) på dansk. Der vil dog fore-

komme materiale på engelsk svarende til C-niveau i form af f.eks. øvelsesvejledninger, apparatvejledninger, 

manualer, artikler o.a. Desuden kan enkelte fag tilbydes på engelsk. 

I forbindelse med praktikforløb og det afsluttende eksamensprojekt kan skriftlige opgaver afleveres på engelsk efter 

forudgående aftale med institutionen og   praktikstedet. 

 

14 Regler for praktikkens gennemførelse 

Hvis den studerende ikke har opnået en praktikplads umiddelbart efter afslutning af 3. semester, er den stu-

derende forpligtiget til at deltage i uddannelsens mentorordning. 

Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson til rådighed for den studerende i praktikperioden. Kontaktper-

sonen udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver, den stu-

derende skal arbejde med i praktikperioden. Opgaverne skal tilgodese læringsmålene for praktikken jævnfør 

studieordningens nationale del kapitel 3. 

Ved tilrettelæggelsen af praktikken skal der tages hensyn til den studerendes forudsætninger og forkundskaber. 

Praktikaftalen fremsendes til uddannelsesinstitutionen til godkendelse. 

Institutionen har for uddannelsen udpeget et antal praktikvejledere, hvoraf én fungerer som sparringspartner 

for den studerende under hele praktikforløbet inkl. projektperioden, og som endvidere også fungerer som eksa-

minator for praktikrapporten og det afsluttende eksamensprojekt. 

Godkendelse af praktikforløbet 

Den studerende skal have deltaget i praktikforløbet på 50 ECTS-point. 

Ved praktikforløbet indgår den studerende i et ansættelsesforhold hos en virksomhed eller institution, der så-

ledes er ansvarlig for at sikre, at den studerende opfylder forudsætningskravet om deltagelse. Den studerende 

forpligter sig desuden til at overholde de gældende ansættelsesvilkår vedrørende mødepligt iht. kontrakten 

med virksomheden. 

Den studerende skal udarbejde og aflevere en praktikrapport. 

15 Internationalisering 

Den studerende har mulighed for at tage dele af den teoretiske og praktiske uddannelse i udlandet. Institutionen 
kan, hvis betingelserne herfor er til stede, give tilsagn om forhåndsmerit. 
Ansøgningsprocedure og godkendelse samt økonomiske støttemuligheder er beskrevet på insti-

tutionens intranet for studerende og ansatte. 
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Læs om øvrige forhold omkring internationalisering på institutionens hjemmeside. 

16 Merit og forhåndsmerit 

Studerende, som har gennemført dele af uddannelsen på en anden uddannelsesinstitution, 

vil ved overflytning få merit for de nationale fagelementer, der er bestået, uden individuel 

vurdering. For beståede lokale fagelementer fra en anden uddannelsesinstitution gives merit 

efter vurdering. 

I øvrigt henvises til den, til enhver tid gældende Bekendtgørelse om adgang til erhvervsaka-

demiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, for bestemmelser om merit. 

Vedrørende merit for studieophold i udlandet henvises til studieordningens afsnit om inter-

nationalisering. 

17 Klager og dispensation  

Klager over eksamener 
Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, jf. eksamensbekendtgørel-
sens kapitel 11. 
 
Vejledninger om, hvordan man klager, og hvordan klager bliver behandlet, findes på KP’s intranet.  
 
Dispensation 
Uddannelseslederen på Laborantuddannelsen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fast-
sat af KP (institutionsdelen), når der foreligger usædvanlige forhold jævnfør eksamensbekendtgørelsens § 33, 
stk. 2 og bekendtgørelse om de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-
uddannelser, § 22, stk. 3. 

 
Vejledning om, hvordan man søger om dispensation, findes på KP’s intranet. 
 

18 Studieaktivitet og afbrydelse af uddannelsen 

Indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået nogen prøver i en sammenhængende 
periode på et år jævnfør bekendtgørelse om de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og pro-
fessionsbacheloruddannelser § 25, stk. 1. 
 
Uddannelsen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold jf. § 25 stk. 2.  
 
Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. 

19 Hjemmel 

Nærværende studieordning er fastsat med hjemmel i de til enhver tid gældende af nedenstående be-

kendtgørelser: 

• Bekendtgørelse nr. 457 af 19. april 2022 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser 

og professionsuddannelser  

• Bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022 om prøver i professions- og erhvervsrettede videregående ud-
dannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

20 Ikrafttrædelse 

Studieordningen træder i kraft den 1. september 2022 og får virkning for studerende indskrevet eller 

optaget på uddannelsen efter denne dato. Allerede indskrevne studerende overgår til denne studieord-

ning pr. 1. september 2022. 
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Studieordningen (lokal del) af 29. juni 2020 ophæves pr. 31. august 2022. 

 

Københavns Professionshøjskole 

 

Rektor Stefan Hermann 
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