AFSLUTTENDE PRØVER I DANSK
PRAKTISKE OPLYSNINGER 2017

De afsluttende prøver i dansk

Sprogcenter Hellerup afholder fire statskontrollerede prøver som afslutning
på de tre danskuddannelser:
Prøve i Dansk 1
Prøve i Dansk 2
Prøve i Dansk 3
Studieprøven
Alle prøver består af en skriftlig og en mundtlig del. Prøverne afholdes
to gange om året i henholdsvis maj/juni og november/december.

Tilmelding til prøve
Kursister på Sprogcenter Hellerup

Man kan kun tilmelde sig en af de afsluttende prøver, hvis man deltager i
det modul, der fører frem til prøven. Tilmelding foregår via læreren/lærerne
på holdet.

Selvstuderende

Hvis man ikke deltager i undervisningen på et af de afsluttende moduler,
kan man tilmelde sig prøverne som selvstuderende.
Selvstuderende afkræves et gebyr på 1.309,- kr. for Prøve i Dansk 1, 2 og 3.
For Studieprøven er gebyret 1.570,- kr. (785,- kr. for den skriftlige del og 785,kr. for den mundtlige del). Tilmelding som selvstuderende sker online, eller
ved personlig/telefonisk henvendelse.
Eksamenskontorets åbningstider i tilmeldingsperioden er:
Mandag til torsdag: 10.00 - 16.00 og fredag: 10.00 - 14.00.
Eksamenskontoret ligger på Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup.

Prøvedatoer og tilmeldingsfrister 2017
Prøveterminen maj/juni 2017

Skriftlig del
Studieprøven
Prøve i Dansk 3
Prøve i Dansk 2
Prøve i Dansk 1
Studieprøven (sygeprøve)

15. maj og 1. juni
16. maj
17. maj
18. maj
26. maj

Mundtlig del
Alle mundtlige prøver afholdes i perioden
Tilmelding

12. – 23. juni*
27. februar – 6. marts

Prøveterminen november/december 2017
Skriftlig del
Studieprøven
Prøve i Dansk 3
Prøve i Dansk 2
Prøve i Dansk 1

13. og 24. november
14. november
15. november
16. november

Mundtlig del
Alle mundtlige prøver afholdes i perioden
Tilmelding

4. – 15. december*
28. august – 4. september

Legitimation

For at kunne deltage i prøven skal man forevise legitimation med foto
udstedt af en dansk offentlig myndighed, eller af en offentlig myndighed i
et andet EU/EØS-medlemsland eller Schweiz, eller pas, som er udstedt af en
offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte, og hvori der er
isat en opholdssticker eller en visumsticker til et Schengen-land.

Bemærk: Sygeprøve afholdes kun ved Studieprøven i maj/juni. Ved de øvrige prøver
afholdes ikke sygeprøver.
* Endelig dato for den mundtlige prøve fastsættes sidst i april/oktober. Individuelle ønsker
om bestemte prøvedatoer kan ikke efterkommes, og den fastsatte dato kan ikke ændres.

Klagemulighed
En prøvedeltager har mulighed for at klage over eksaminators og censors
bedømmelse af prøven samt over forhold i forbindelse med prøveforløbet.
Klagen indgives individuelt og skriftligt og skal indbringes for sprogcentrets
leder inden 4 uger efter, at karakteren er meddelt prøvedeltageren, eller
prøven har fundet sted.

Dispensation
For prøvedeltagere med psykiske eller fysiske handicap kan der i visse
tilfælde gives dispensation i form af praktiske foranstaltninger, tekniske
hjælpemidler, forlænget prøvetid mm. Bemærk at ansøgningsfristen er 4
eller 8 uger før prøven alt efter hvilken form for dispensation, der er tale om.

Kontakt
AC-fuldmægtig Gabriele Jørgensen
Telefon: 3946 3054
E-mail: gab@sprogcenterhellerup.dk
Eksamensleder Ulla Bæk Hansen
Telefon: 3946 3044
E-mail: ub@sprogcenterhellerup.dk
Yderligere information om de afsluttende prøver i dansk
uibm.dk

Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup
Klampenborgvej 221, 2800 Kgs. Lyngby

T 3946 3050
W sprogcenterhellerup.dk

