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Semesterstart:

Eksamenstilmelding:

Undervisnings-
tilmelding:

Syge- og reeksamen:

• Deltagelse i reeksamen forudsætter at man har deltaget i den ordinære eksamen i samme termin
• Studerende der har deltaget i en ordinær eksamen uden at bestå denne, tilmeldes automatisk til den 
efterfølgende reeksamen
• Studerende der har dokumenteret sygdom ved en ordinær eksamen, tilmeldes automatisk den 
efterfølgende sygeeksamen

Til forårssemesteret: 20. - 30. november
Nærmere besked sendes på mail i november.

AKTIVITETSKALENDER
HD 1. del, Efterår 2022

uge 36

Efterår: 20. - 30. oktober
I denne periode er det muligt at ændre sin eksamenstilmelding i forhold til den defaulttilmelding der er 
foretaget af studieadministrationen. Nærmere besked sendes på mail i oktober.
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FAG DATO/UGE AKTIVTET
Erhvervsøkonomi/    
1. semester

Weekend i uge 47
lørdag eller søndag

Fælles arbejdsdag i Erhvervsøkonomi for alle interesserede. Arbejdsdagen 
afvikles kun i Kolding og Slagelse for alle hold. Nærmere information samt 
tilmelding sendes ud ultimo oktober.

Erhvervsøkonomi Mandag 26. december 2022 Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen.

Erhvervsøkonomi Mandag 2. januar 2023                
kl. 10.00

Udlevering af hjemmeopgave i Digital Eksamen.

Erhvervsøkonomi Mandag 9. januar 2023               
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af (individuel) hjemmeopgave i Digital Eksamen.

Erhvervsøkonomi Uge 4, 2023 Mundtlig eksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge før eksamen.

Erhvervsøkonomi Mandag 20. februar 2023 Sidste frist for afmelding af syge- og reeksamen.

Erhvervsøkonomi Uge 9, 2023 Mundtlig syge- og reeksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge 
før eksamen.

Organisation/             
1. semester

Mandag 12. december 2022 Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen.

Organisation Mandag 19. december 2022    
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af synopsis i Digital Eksamen.

Organisation Uge 3, 2023 Mundtlig eksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge før eksamen.
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Organisation Mandag 13. februar 2023 Sidste frist for afmelding af syge- og reeksamen.

Organisation Mandag 20. februar 2023      
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af ny synopsis til syge- og reeksamen i Digital 
Eksamen. 

Organisation Uge 10, 2023 Mundtlig syge- og reeksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge 
før eksamen.

Samfundsøkonomi/   
3. semester

Mandag 17. oktober 2022 Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen i den obligatoriske 
hjemmeopgave.

Samfundsøkonomi Madag 24. oktober 2022        
kl. 10.00

Udlevering af den obligatoriske hjemmeopgave i Digital Eksamen.

Samfundsøkonomi Mandag 31. oktober 2022     
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af den obligatoriske opgave i Digital Eksamen. 

Samfundsøkonomi Mandag 7. november 2022 Sidste frist for afmelding af syge- og reeksamen.

Samfundsøkonomi Mandag 14. november 2022 
kl. 10.00

Udlevering af den obligatoriske hjemmeopgave til syge- og reeksamen i 
Digital Eksamen.

Samfundsøkonomi Mandag 21. november 2022 
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af den obligatoriske hjemmeopgave til syge- og 
reeksamen i Digital Eksamen. 

Samfundsøkonomi Weekend i uge 48
lørdag eller søndag

Fælles arbejdsdag i Samfundsøkonomi for alle interesserede. 
Arbejdsdagen afvikles kun i Kolding og Slagelse for alle hold. Nærmere 

       Samfundsøkonomi Tirsdag 27. december 2022 Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen.

Samfundsøkonomi Tirsdag 3. januar 2023            
kl. 9-11

2-timers skriftlig eksamen



 1. udgave - juni 2022
med forbehold for ændringer

Samfundsøkonomi Tirsdag 31. januar 2023 
senest kl. 15.00

Resultaterne for ordinær eksamen kan ses på Student-selvbetjeningen.

Samfundsøkonomi Tirsdag 21. februar 2023 Sidste frist for afmelding af syge- og reeksamen.

Samfundsøkonomi Tirsdag 28. februar 2023               
kl. 9-11

2-timers skriftlig syge- og reeksamen. OBS: Syge- og reeksamen kan 
afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte tilsiger 

      Samfundsøkonomi Tirsdag 28. marts 2023          
senest kl. 15.00

Resultaterne for syge- og reeksamen kan ses på Student-selvbetjeningen.

Erhvervsret/                  
3. semester

Tirsdag 3. januar 2023            
kl. 9-11

Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen.

Erhvervsret Tirsdag 10. januar 2023            
kl. 9-13

4-timers skriftlig eksamen.

Erhvervsret Tirsdag 7. februar 2023           
senest kl. 15.00

Resultaterne for ordinær eksamen kan ses på Student-selvbetjeningen.

Erhvervsret Tirsdag 28. februar 2023 Sidste frist for afmelding af syge- og reeksamen.

Erhvervsret Tirsdag 7. marts 2023                 
kl. 9-13

4-timers skriftlig syge- og reeksamen. OBS: Syge- og reeksamen kan 
afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte tilsiger 
denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige. 

Erhvervsret Tirsdag 4. april 2023          
senest kl. 15.00

Resultaterne for syge- og reeksamen kan ses på Student-selvbetjeningen.

Forhandlingsteknik 
valgfag/ 3. semester

Mandag 5. december 2022 Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen.
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Forhandlingsteknik Mandag 12. december 2022      
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af synopsis i Digital Eksamen.

Forhandlingsteknik Uge 3, 2023 Mundtlig eksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge før eksamen.

Forhandlingsteknik Tirsdag 31. januar 2023   Sidste frist for afmelding af syge- og reeksamen.

Forhandlingsteknik Tirsdag 7. februar 2023            
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af ny synopsis til syge- og reeksamen i Digital 
Eksamen.

Forhandlingsteknik Uge 9, 2023 Mundtlig syge- og reeksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge 
før eksamen.

Serviceøkonomi 
valgfag/ 3. semester

Tirsdag 6. december 2022 Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen.

Serviceøkonomi  Tirsdag 13. december 2022        
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af synopsis i Digital Eksamen.

Serviceøkonomi Uge 3, 2023 Mundtlig eksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge før eksamen.

Serviceøkonomi Tirsdag 31. januar 2023   Sidste frist for afmelding af syge- og reeksamen.

Serviceøkonomi Tirsdag 7. februar 2023            
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af ny synopsis til syge- og reeksamen i Digital 
Eksamen. 

Serviceøkonomi Uge 9, 2023 Mundtlig syge- og reeksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge 
før eksamen.
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Digitalisering i en 
forretningsmæssig 
kontekst                 
valgfag/ 3. semester       

Onsdag 7. december 2022 Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen.

Digitalisering i en 
forretningsmæssig 
kontekst          

Onsdag 14. december 2022        
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af synopsis i Digital Eksamen.

Digitalisering i en 
forretningsmæssig 
kontekst         

Uge 3, 2023 Mundtlig eksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge før eksamen.

Digitalisering i en 
forretningsmæssig 
kontekst

Tirsdag 31. januar 2023   Sidste frist for afmelding af syge- og reeksamen.

Digitalisering i en 
forretningsmæssig 
kontekst            

Tirsdag 7. februar 2023            
kl. 10.00

Sidste frist for aflevering af ny synopsis til syge- og reeksamen i Digital 
Eksamen. 

Digitalisering i en 
forretningsmæssig 
kontekst        

Uge 9, 2023 Mundtlig syge- og reeksamen. Endelige datoer meldes ud senest en uge 
før eksamen.
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