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Gruppeprøver på Det Humanistiske Fakultet
Fra 1. september 2012 blev der indført gruppeprøver for alle førsteårsstuderende på Det Humanistiske Fakultet
på Aalborg Universitet. For alle øvrige studerende blev gruppeprøven indført 1. februar 2013. De enkelte studienævn havde dog også mulighed for at indføre gruppeprøver for de øvrige studerende allerede fra 1. september 2012, såfremt de ønskede dette.
Gruppeprøven anvendes, hvor intet andet er angivet i studieordningen. Dekanen kan undtagelsesvis og hvor
der foreligger særlige forhold bestemme, at afprøvningen foregår på anden måde.
Ved projekteksamener gælder derfor fremover følgende prøveform:
Der afholdes en mundtlig prøve med udgangspunkt i den skriftlige projektrapport, uanset om denne er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Når projektrapporten udarbejdes af flere studerende, betragtes
denne som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten danner grundlag for eksaminationen og bedømmelsen,
og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at
der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen § 4 stk.
2.
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af
den/de studerende udarbejdet projektrapport. Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse.
I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de
angivne læringsmål for modulet.
Regler for antallet af sider og normeret prøvetid i projektmoduler er angivet i Det Humanistiske Fakultets regler
for sidetal og normeret prøvetid, der kan findes her.
Projektrapporter kan udarbejdes i fællesskab af indtil seks studerende. Hvad angår bachelor-, kandidatspeciale- og masterprojekter kan studienævnene fastsætte egne maksimumtal for gruppernes størrelse.
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