Eksamenskontoret
Januar 2012

Prøvebevis hørende til gymnasiereformen af 2005.
Prøvebevis er til elever/kursister der har afsluttet prøver i de almene og studieforberedende ungdomsog voksenuddannelser, jf. Eksamensbekendtgørelsen § 36 og bilag 3.
Papirformat og kvalitet
Der anvendes hvidt papir efter institutionens eget valg.
Beviset består af to sider og udskrives enten på ét A4-ark på for- og bagside eller på to A4-ark. De to
sider indeholder individuelle oplysninger samt generelle oplysninger om uddannelsen.
Prøvebeviset kan indeholde alle de prøver som er aflagt på den udstedende institution.
Bevisets overordnede opbygning
Bevisets ene side er opdelt i fem vandrette blokke:
1. Oplysninger om uddannelse
2. Oplysninger om studenten
3. Karakteroplysninger etc.
4. Bemærkninger
5. Institutionsoplysninger og underskrift
1. Oplysninger om uddannelse
Her anføres at beviset er et prøvebevis, aflagt i henhold til lovgivningen om de gymnasiale uddannelser
og hvilken gymnasial uddannelse prøven er afholdt i. F.eks. ’Studentereksamen (stx)’, ’Højere handelseksamen (hhx)’ , ’ Hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning (Hfe)’.
2. Oplysninger om studenten
Der anføres navn og cpr.nr. samt sidste prøveår og - måned.
3. Karakteroplysninger etc.
På beviset optræder kun fag og niveauer, hvor der findes en prøve karakter (i uddannelser hvor der
gives afsluttende standpunktskarakter kan opnåede karakterer tillige anføres) eller afsluttende standpunktskarakter i fag der ikke er udtrukket til prøve. Felter der ikke angivet en karakter udfyldes med -.
Kolonnen Fag
Fagene/forløbene ordnes primært efter niveau (A, B, C, intet niveau) og sekundært alfabetisk. I
fagnavnet indgår udover fagets navn også niveaubetegnelsen samt evalueringsformen, hvor der er tale
om flere (skr., mdt.)
Der benyttes den udmeldte fagbetegnelse.
Kolonnerne Vægt
Felterne udfyldes kun, når der er en tilhørende karakter
Kolonnerne Karakter
Udfyldes med karakterer fra 7-trinsskalaen (herunder konverterede karakterer fra 13-skalaen), eller evt.
med – Karakterer, der er konverteret fra 13-skalaen markeres med *.
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Kolonnerne ECTS
Udfyldes med den karakter fra ECTS-skalaen, der svarer til karakteren fra 7-trinsskalaen, jf.
karakterbekendtgørelsen.
Kolonnerne Institution, Termin og Merit
Institution udfyldes med -.
Termin udfyldes med fx ’Sommer 07’ eller ’Vinter 07/08’, den termin hvor prøven er aflagt
Merit udfyldes med -.
4. Bemærkninger
I bemærkningsfeltet anføres særlige forhold, fx dispensationer.
5. Institutionsoplysninger og underskrift
Institutionsnummer, navn etc. anføres sammen med den bevisudstedendes underskrift.
Bevisets anden side
Bevisets anden side indeholder oplysninger om eleven/kursisten (der anføres navn og cpr.nr. samt eksamensår og – måned), generelle oplysninger om uddannelsen på dansk og på engelsk, inkl. beskrivelse
af hvilke fag der indgår i fag med faste underfag (ks, nf). Denne tekst opdateres løbende af Undervisningsministeriet og lægges på uvm.dk i rtf-format på adressen:
http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/karakter-eksamen-beviser.htm?menuid=150560)
Endvidere skal individuelle oplysninger om eventuelle karakterer givet efter 13-skalaen placeres her.
Karakterer opnået efter 13 skalaen opføres i alfabetisk orden.

Morten Aronsson Olsen
__________________________________
Ministeriet for Børn og Undervisning
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Eksamenskontor
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Prøvebevis
Aflagt i henhold til lovgivningen om de gymnasiale uddannelser
Studentereksamen (stx)
Navn: NN
Cpr.nr: ******-****
Sidste prøve er aflagt juni 2008.
Årskarakterer
Fag

Prøvekarakterer

Særlige oplysninger

Vægt

Karakter

ECTS

Vægt

Karakter

ECTS

Institution

Dansk A, mdt.

1

D
-

Sommer 08

-

Sommer 08

-

1

4
-

-

Filosofi C

C
C
D

-

1

7
7
4

1

Dansk A, skr.

-

Vinter 07/08

-

1
-

Termin

Merit

Bemærkninger

Institutionens stempel/logo etc.
Dato og underskrift
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