
Semesterstart:

Eksamenstilmelding:

Undervisningstilmelding:

Eksamen:

Syge- og re-eksamen:

Afmeldingsfrist: Afmeldingsfristen for enhver eksamen er ugedagen før, eksamen påbegyndes. F.eks. ugedagen før udlevering af en 

eksamensopgave, ugedagen før afleveringsfristen for et skriftligt produkt - enten som ren hjemmeopgave eller forud for et 

mundtligt forsvar - ugedagen før første eksamensdag ved mundtlige eksamener, der strækker sig over flere dage eller 

ugedagen før datoen for en skriftlig stedprøve

Datoer og tidsplaner for eksamener planlægges af HD-sekretariatet og offentliggøres hurtigst muligt via Digital Eksamen 

https://digitaleksamen.sdu.dk/

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme termin.

Studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen uden at bestå denne, tilmeldes automatisk til den efterfølgende re-

eksamen og får besked om re-eksamen på SDU-mail (dog under forudsætning af, at max antal eksamensforsøg i faget ikke 

er overskredet).

Studerende, der har dokumenteret sygdom ved en ordinær eksamen f.eks. i form af en lægeerklæring, tilmeldes 

automatisk den efterfølgende sygeeksamen og får besked om syge-eksamen på SDU-mail

AKTIVITETSKALENDER                                                       pr. 13. september 2022

HD 2. del - Organisation og ledelse - E22                                  Datoer offentliggjort med forbehold for ret til ændringer

I efteråret 2022 starter undervisning op fra uge 35-36. I foråret 2023 starter 2. semester op fra uge 5. På 4. semester 

(forår) skrives det afsluttende Afgangsprojekt, så her er der ikke undervisning, men udelukkende vejledning hos vejleder

Alle er automatisk tilmeldt eksamen på det hold/den by, hvor de er tilmeldt undervisning. Studerende på fjernholdet er 

som udgangspunkt tilmeldt eksamen på SDU Slagelse, men kan ændre tilmeldingen til en anden by, hvor der afholdes 

eksamen i samme fag. Yderligere infomation herom udsendes forud for hver eksamenstermin. Hvis du er fjernstuderende, 

der ønsker at afholde en eksamen i udlandet, skal du sende en ansøgning til Studienævn for EVU på SDU. 

Ansøgningsskema findes her: https://www.sdu.dk/ 

da/uddannelse/efter_videreuddannelse/diplom/hd2_organisation/studienaevn

Til 2. semester i forårssemesteret 2023: Tilmelding skal ske mellem den 20.-30. november 2022 via 

studenterselvbetjeningen (https://sso.sdu.dk/) 

OBS: Du er ikke automatisk tilmeldt undervisning på 2.-3. semester, så du skal selv sørge for aktivt at tilmelde dig jf. 

overstående. Tilmelding til Afgangsprojekt på 4. semester skal ske på baggrund af informationsmateriale udsendt fra HD-

sekretariatet.

Nærmere besked sendes ud i hhv. november og april
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1. semester E22

FAG DATO/UGE AKTIVTET
Ledelse Uge 36 Undervisning starter 

Ordinær eksamen Mandag den 12. december Kl. 10.00: aflevering af opgave via Digital Eksamen
4., 5. og 6. januar Mundtlig eksamen                 

Endeligt tidspunkt meddeles senest en uge før via Digital Eksamen
Syge-/re-eksamen Meddeles senere Information udsendes senere til dem der er tilmeldt re-eksamen

FAG DATO/UGE AKTIVTET
Organisationsanalyse Uge 36 Undervisning starter 
Ordinær eksamen Onsdag den 7. december Kl. 10.00: udlevering af opgave 

Onsdag den 21. december Kl. 10.00: aflevering af opgave via Digital Eksamen
9., 10. og 11. januar Mundtlig eksamen                 

Endeligt tidspunkt meddeles senest en uge før via Digital Eksamen

Syge-/re-eksamen Meddeles senere Information udsendes senere til dem der er tilmeldt re-eksamen

3. semester E22

FAG DATO/UGE AKTIVTET
Projektledelse (valgfag) Uge 35                                         

Uge 36

Undervisningen starter i Kolding                                                                                    

Undervisningen starter på fjernhold
Ordinær eksamen Mandag den 5. december Begge hold: Kl. 10.00. Udlevering af case/opgave i Digital Eksamen

Mandag den 12. december Begge hold: Senest kl. 10.00. Aflevering af opgavebesvarelse via Digital Eksamen
Tirsdag den 10. januar Oplysning om bedømmelse via Studenterselvbetjeningen

Syge-/re-eksamen Meddeles senere Information udsendes senere til dem der er tilmeldt re-eksamen

FAG DATO/UGE AKTIVTET
Forandringsledelse (valgfag) Uge 35                                         

Uge 36

Undervisningen starter i Kolding                                                                                    

Undervisningen starter på fjernhold
Ordinær eksamen Mandag den 9. januar Begge hold: Senest kl. 10.00. Aflevering af hjemmeopgave i Digital Eksamen

Mandag den 23. januar Koldinghold - mundtlig eksamen
30. og 31. januar Fjernhold - mundtlig eksamen

Endeligt tidspunkt meddeles senest en uge før via Digital eksamen
Syge-/re-eksamen Meddeles senere Information udsendes senere til dem der er tilmeldt re-eksamen
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FAG DATO/UGE AKTIVTET
Coaching (valgfag) Uge 36 Undervisningen starter
Ordinær eksamen Torsdag den 5. januar Senest kl. 10.00. Aflevering af filmklip og manuskript via Digital Eksamen

18. og 19. januar Mundtlig eksamen

Endeligt tidspunkt meddeles senest en uge før via Digital Eksamen
Syge-/re-eksamen Meddeles senere Information udsendes senere til dem der er tilmeldt re-eksamen

FAG DATO/UGE AKTIVTET
International ledelse 

(valgfag)
Uge 36 Undervisningen starter

Ordinær eksamen Onsdag den 21. december Senest kl. 10.00. Aflevering af opgavebesvarelse via Digital Eksamen
11. og 12. januar Mundtlig eksamen

Endeligt tidspunkt meddeles senest en uge før via Digital Eksamen
Syge-/re-eksamen Meddeles senere Information udsendes senere til dem der er tilmeldt re-eksamen

4. semester E22

FAG DATO/UGE AKTIVTET
Afgangsprojekt

Ordinær eksamen Onsdag den 14. december Begge hold: Senest kl. 10.00: Aflevering af Afgangsprojekt via Digital Eksamen

Januar-februar Begge hold: mundtlig eksamen

Syge-/re-eksamen 6 uger efter ordinær mundtlig 

eksamen

Begge hold: Aflevering af revideret projekt via Digital Eksamen

Meddeles senere Mundtligt re-eksamen
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