
Hvad	er	et	eksamensbevis?	
Dit eksamensbevis indeholder et dansksproget bevis, et engelsksproget bevis og et diploma supplement. Der 
udstedes kun ét originalt bevis. Cphbusiness opbevarer en digital kopi af dit originale bevis. 

 

Navn	på	eksamensbeviset	
Navnet på dit eksamensbevis er dit fulde navn, og ikke eventuelle kaldenavne. Det bliver trukket direkte fra 
CPR-registeret. 

Hvis dit fulde navn ikke står på eksamensbeviset, kan der være sket en systemmæssig fejl. Kontakt 
venligst eksamen@cphbusiness.dk i sådanne tilfælde. 

Der udstedes IKKE et nyt bevis, fordi du ændrer navn – beviset er originaldokumentation med baggrund i 
oplysninger på udstedelsestidspunktet. Et nyt bevis som følge af forkerte navneoplysninger på 
udstedelsestidspunktet kræver, at det kan dokumenteres, at navneoplysningerne har været forkerte i CPR-
registeret.  

Se også afsnittet "Hvornår udstedes et nyt bevis?" nedenfor. 

 

Udstedelse	af	eksamensbevis	
Du kan tidligst få dit eksamensbevis til dimissionen efter din afsluttende prøve. Hvis du er forhindret i at møde 
op til dimissionen, vil beviset efterfølgende blive sendt ud pr. post til din i systemet registrerede 
folkeregisteradresse. 

Ved reeksamener følger der ikke en dimission så der vil dit eksamensbevis blive sendt pr. post inden for en 
måned. 

Der udstedes kun et eksamensbevis for hele beståede uddannelsesdele (dvs. erhvervsakademi-, bachelor- eller 
deltidsuddannelse). Studerende på deltidsuddannelser modtager endvidere et enkeltfagsbevis. 

For studerende, der forlader en uddannelse uden at have færdiggjort den, er der mulighed for at udstede en 
eksamensudskrift, der dokumenterer de beståede dele af uddannelsen. Eksamensudskrifter kan fås ved at rette 
henvendelse til receptionen på dit uddannelsessted. 

 

Udlandsophold	og	merit	

Hvis du har studeret et semester i udlandet, skal der gives merit for dette efter endt ophold, inden 
eksamensbeviset kan udstedes. Efter selvarrangeret semesterophold på universitet, som ikke er en 
Cphbusiness partner, er det dit ansvar at sende en kopi af dit eksamensbevis med tilhørende forklaring af 
karakterskala på det pågældende universitet til outgoing@cphbusiness.dk.  

Har du været på semesterophold på et partneruniversitet, sender det pågældende sted dit karakterbevis direkte 
til Cphbusiness International. Cphbusiness International kontrollerer, om der er match mellem eksamensbevis 
og de godkendte fag på din Learning Agreement. Hvis dette matcher, sender Cphbusiness International besked 
til Studieadministrationen om, at du skal tildeles fuld merit for dit udlandsophold. Er der kun delvis match, vil 
du høre fra Cphbusiness International, da dine eksamensfag altid bør stemme overens med dine godkendte fag.  

På dit endelige eksamensbevis fra Cphbusiness vil uddannelseselementer bestået i udlandet fremgå af beviset 
med bedømmelsen ”merit”. De i udlandet aflagte eksaminer og opnåede resultater vil således ikke fremgå af 
beviset fra Cphbusiness. Gem en kopi af din karakterudskrift fra udlandet til fremtidig brug, så du kan 
vedlægge det som bilag til dit eksamensbevis fra Cphbusiness, hvis du ønsker det. 



Mistet	eksamensbevis	
Cphbusiness udsteder kun ét bevis pr. bestået uddannelsesdel (dvs. erhvervsakademi-, bachelor- eller 
deltidsuddannelse). Hvis du har mistet dit eksamensbevis, kan du derfor kun få en attesteret kopi af det 
originale bevis eller alternativt et eksamensudskrift, samt et brev, som dokumenterer, at du har bestået den 
pågældende uddannelse. Cphbusiness må ikke trykke et eksamensbevis på ny (se dog undtagelserne 
nedenfor). 

	

Hvornår	udstedes	et	nyt	eksamensbevis	
I nogle tilfælde kan du få udstedt et nyt eksamensbevis. I alle tilfælde gælder, at der ikke kan udstedes et nyt 
bevis, før det originale er returneret til Cphbusiness. 

1. Klage: Hvis du, efter du har fået udstedt et eksamensbevis, og inden for klagefristen, klager over din 
bedømmelse og får medhold i klagen, kan du blive tilbudt en omprøve. Hvis du accepterer dette tilbud, skal du 
aflevere dit eksamensbevis, og når den nye bedømmelse foreligger, udstedes der et nyt bevis til dig 
(eksamensbekendtgørelsens § 45). 

2. Eksamenssnyd: Hvis der opdages snyd i forbindelse med en eksamen, og eksamensbeviset er udstedt, 
annulleres prøvens resultat og derpå tilbagekalder Cphbusiness eksamensbeviset. Der udstedes ikke et nyt 
bevis, før det originale er returneret, og prøven er bestået. 

3. Fejl: Hvis der sker administrative fejl, kan der udstedes nyt bevis. Dette kan f.eks. være, hvis et 
meritoverført fag er indtastet forkert. Du skal kunne dokumentere fejlen i form af karakterudskrift eller 
lignende fra det uddannelsessted, hvor faget er meriteret fra. 

Ved udstedelse af et nyt bevis kan du kun få det navn på eksamensbeviset som svarer til dit navn på det 
oprindelige udstedelsestidspunkt.  

En afvigelse af denne regel er, ved kønsskifte, så kan Cphbusiness udstede et nyt eksamensbevis som afspejler 
de nye identitetdata. 

 

 

 


