
 

 

 

Eksamensbeviser – information til studerende på Cphbusiness 

Cphbusiness udsteder udelukkende eksamensbeviser digitalt i PDF-format, beviset bliver sendt 

til din e-Boks.  Dit eksamensbevis indeholder en dansksproget side, en engelsksproget side og 

en forklaringside. Dertil er der et bevistillæg kaldet Diploma Supplement. 

Cphbusiness opbevarer en digital kopi af dit originale bevis, og oplysninger til at genskabe et 

bevis, hvis det senere viser sig nødvendigt. 

Navn på eksamensbeviset 

Dit navn på dit eksamensbevis er dit fulde navn. Det bliver trukket direkte fra CPR-registeret. 

Sørg derfor selv for, at dit navn er korrekt i CPR-registeret. 

Beviset er originaldokumentation med baggrund i oplysninger på udstedelsestidspunktet, 

derfor udstedes ikke et nyt bevis, selvom du ændrer navn senere hen. 

Se undtagelser i afsnittet: "Hvornår udstedes et nyt bevis?" nedenfor. 

Udstedelse af eksamensbevis 

Cphbusiness tilstræber at alle dimittender modtager deres eksamensbevis i e-Boks på 

dimissionsdagen, men pga. travlhed kan der gå op til to uger, før du modtager dit bevis. Hvis 

du har brug for at dokumentere at du har afsluttet din uddannelse, inden du har modtaget dit 

eksamensbevis, kan du henvende dig i receptionen på dit uddannelsessted, og bede om et 

resultatudskrift. 

Ved reeksamen i Afsluttende Eksamensprojekt vil dit eksamensbevis blive sendt til din e-Boks 

inden for en måned. 

Der udstedes kun 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 resultatudskrift, der dokumenterer de beståede dele af uddannelsen. Du kan 

rette henvendelse til receptionen på dit uddannelsessted, og bede om et resultatudskrift.  

Udlandsophold og merit 

Uddannelseselementer bestået i udlandet vil ikke fremgå af eksamensbeviset, i stedet vil de 

afløste fag fremgå med bedømmelsen ”merit”. Gem en kopi af din karakterudskrift fra 

udlandet, så kan du vedlægge det som bilag til dit eksamensbevis fra Cphbusiness, hvis du 

ønsker det. Det er din dokumentation for hvilke fag du har taget i udlandet, samt hvilke fag du 

har fået merit for. 

Mistet eksamensbevis 

Cphbusiness må ikke udstede et eksamensbevis på ny (se dog undtagelserne nedenfor). Hvis 

du har mistet dit eksamensbevis, kan du få en attesteret kopi af det originale bevis. Alternativt 

et karakterudskrift samt et brev som dokumenterer, at du har bestået den pågældende 

uddannelse.  



 

 

 

Hvornår udstedes et nyt eksamensbevis? 

I særlige tilfælde kan du få udstedt et nyt eksamensbevis. I alle tilfælde vil du modtage et brev 

i e-Boks om, at dit tidligere bevis er ugyldigt, og at du skal slette det fra e-Boks. Cphbusiness 

vil sende et nyt gyldigt bevis til din e-Boks. Hvis du har et fysisk eksamensbevis, skal det 

returneres til Cphbusiness.  

Klage: Hvis du har fået en ny bedømmelse efter medhold i en klagesag, udstedes et nyt 

eksamensbevis 

Eksamenssnyd: Hvis der opdages snyd i forbindelse med en eksamen, annulleres 

eksamensbeviset. Der udstedes et nyt gyldigt bevis når prøven er bestået. 

Fejl: Hvis der er fejl på eksamensbeviset, kan der udstedes nyt bevis.  

Kønsskifte: Hvis du skifter køn, kan Cphbusiness kan udstede et nyt eksamensbevis som 

afspejler de nye identitetsdata. 

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til:  eksamen@cphbusiness.dk  
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