
Bevis for eux 1. del 
Aflagt i henhold til lovgivningen om erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser 
 
 
Navn: NN 
Cpr.nr: ******-**** 
Eux 1. del er afsluttet md/år 
 

 Årskarakterer Prøvekarakterer Særlige oplysninger 

Fag Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Institution Termin Merit 

Dansk A, mdt. 1 7 C - - -    

Dansk A, skr. 1 4 D 1 4 D    

Engelsk B, mdt. 0,75 10 B - - -    

Engelsk B, skr. 0,75 7 C 0,75 10 B    

Informationsteknologi B 1,5 10 B 1,5 4 D    

Matematik B, mdt. 0,75 4 D 1,5 02 D    

Matematik B, skr. 0,75 4 D - - -    

Samfundsfag B 1,5 4 D 1,5 4 D    

Virksomhedsøkonomi B 1,5 10 B 1,5 12 A    

Erhvervsret C 1 10 B - - -    

Finansiering C 1 12 A - - -    

Organisation C 1 4 D - - -    

Eksamensprojekt - - - 1,5 10 B    

Større skriftlig opgave - - - 1,5 10 B    

 
Erhvervsuddannelse: Finansuddannelsen 
Større skriftlig opgave: Samfundsfag, Erhvervsret 
Eksamensprojekt: Virksomhedsøkonomi, Uddannelsesspecifikt fag i finansuddannelsen 
 
Foreløbigt eksamensresultat: 7,2 
Eksamensresultat: 7,2 
 
Bemærkninger: 
 
 
Institutionens stempel/logo etc. 
 
Dato og underskrift 



Eux 1. del er på samme niveau som en gymnasial uddannelse, dvs. niveau 4 i den danske nationale kva-
lifikationsramme, jf. Uddannelsesministeriets ”Kvalifikationsrammen for Livslang Læring”. Eux 1. del 
giver adgang til videre uddannelse på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 
 
Betingelserne for at opnå bevis for eux 1. del i forbindelse med merkantilt eux-forløb er fastsat i  
 

• Bekendtgørelse nr. 343 af 08/04/2016, ” Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og 
studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” (den almene eksamensbekendtgørelse) 

• Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007, ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmel-
se”, (karakterskala-bekendtgørelsen) 

• LBK nr. 927 af 03/07/2017 ”Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i for-
bindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.” 

 
I det foreløbige eksamensresultat indgår karaktererne i de enkelte fag med de vægte, som hører til de 
enkelte niveauer, mens der i eksamensresultatet tillige er indregnet eventuel bonus, jf. eksamensbe-
kendtgørelsen. 
 
Beskrivelse af de enkelte karakterer, jf. karakterskalabekendtgørelsen 
 
Beskrivelse af de enkelte karakterer 
 

• 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, 
med ingen eller få uvæsentlige mangler 

• 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med 
nogle mindre væsentlige mangler 

• 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 
• 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med 

adskillige væsentlige mangler 
• 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyl-

delse af fagets mål  
• 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse 

af fagets mål 
• -3 gives for den helt uacceptable præstation 

 
The grades are described as follows 
 

• 12 For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant 
material, with no or only a few minor weaknesses  

• 10 For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the rele-
vant material, with only minor weaknesses 

• 7 For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weak-
nesses  

• 4 For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major 
weaknesses 

• 02 For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance  
• 00 For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance 
• -3 For a performance which is unacceptable in all respects 


