
 

 

Retteblad til Studieordning 6.10 – 
Maskinmesteruddannelsen 
 
Oprettelsesdato: 02.05.2022  
 
 
1. Nedenstående tekst erstatter afsnittet “6.2 Forudsætninger for start 

på visse fagemner” i eksisterende studieordning 6.10:  
 

Betingelser for start på et bestemt fagemne: Du skal være opmærksom på, at alle nødvendige fagemner, 
du har haft, skal være beståede eller godkendte, før du kan komme i praktik. Hvis du ikke består et fag, så 
kontakt studievejlederen, så I sammen kan lave en hensigtsmæssig plan for din studiefremdrift. 

Enkelte fagemner bygger videre på hinanden og kræver, at et foregående fagemne er bestået før du kan 
starte på et videreførende – disse er nævnt her nedenfor og betingelserne for start fremgår af de enkelte 
studieplaner. Kontakt studievejlederen, hvis du er i tvivl om noget.  

 

20121                                    Workshop Project  

20222 eller 20221            On Board Training BM2 eller Internship BM2 

20292 eller 20291            On Board Training BM9 eller Internship BM9 

20791                                    Bachelor Project 
 
 
2. Afsnittet “11.4 Ekstraordinær prøve-/eksamenstermin” i eksisterende 

Studieordning 6.10 udgår.  
 

 
3. Nedenstående tekst erstatter afsnittet “15.1. Generel information”, 

punkt 9) i eksisterende Studieordning 6.10: 
 

Den ordinære eksamenstermin for efterårssemestret ligger i december/ januar, med tilsvarende 
reeksamensperiode i februar.  

Den ordinære eksamenstermin for forårssemestret ligger i juni, med tilsvarende reeksamensperiode i august.
 
Hvis du ikke har bestået et prøveforsøg, vil du automatisk blive tilmeldt reeksamen (2. prøveforsøg) i samme 
eksamenstermin. Vær opmærksom på, at det 2. prøveforsøg godt kan ligge i begyndelsen af efterfølgende 
semester, da eksamensterminen kan strække sig længere end semestrets afslutning.  

Såfremt du ikke består 2. prøveforsøg, tilmeldes du automatisk 3. prøveforsøg i næstkommende 
ordinære eksamenstermin, dvs. i det følgende semester.  

Se i gældende eksamensplan, hvornår dine ordinære prøver afholdes. Hvis du skal til reeksamen, vil du 
kunne se datoer herfor i reeksamensplanen, som offentliggøres kort efter de ordinære prøver er afholdt.   

 



  
 
4. Afsnittet “15.1. Generel information”, punkt 10) i eksisterende 

Studieordning 6.10 udgår. 
 
 

5. Nedenstående tekst erstatter afsnittet “16.1. Generel information, 
Fagemnetilmelding”, i eksisterende Studieordning 6.10:  

 

SIMAC tilmelder dig automatisk fagemnerne med tilhørende prøver, du jævnfør curriculum skal følge 
dette semester. Du skal altså ikke selv tilmelde dig. Den automatiske tilmelding er til de ordinære 
eksamensterminer. Består du ikke en ordinær prøve, eller udebliver du fra en ordinær prøve, bliver du 
automatisk tilmeldt reeksamen (2. og 3. prøveforsøg). Se mere under afsnittet “15.1. Generel 
information”, punkt 9).  

Vær opmærksom på eventuel mødepligt til undervisning, valgfag og kurser (fremgår af 
undervisningsplan). Vi opfordrer dig til at deltage i al undervisning og øvrige læringsaktiviteter, da det 
ellers kan være svært at få et hensigtsmæssigt studieforløb. 

På Moodle vil du have adgang til præcis de fag (fagportaler), som du er tilmeldt. Du skal senest 2 uger 
efter semesterstart give studieadministrationen besked, hvis du mener at mangle adgang til en fagportal 
eller har adgang til fagemner, du ikke mener du skal følge. Ellers er fagtilmeldingen bindende.  

 

 
 

 
 
 

Ikrafttrædelse og godkendelse 

Nærværende rettelser træder i kraft pr. 03. maj 2022. 

Godkendt af Studierektor. 
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