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Notat vedrørende valgfag  

Kandidatuddannelsen i Fysioterapi.  

 

Studieordningen giver dig mulighed for at vælge valgfag svarende til 30 ECTS eller 15 ECTS, 

dette afhænger af om du skriver speciale på 30 ECTS eller 45 ECTS. Læs mere herom i 

uddannelsens Specialeregler.  

 

Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og 

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse udbyder sammen en række valgfag. Disse fag 

kaldes interne valgfag.  

Derudover kan du tage fag på andre uddannelser ved SDU eller ved andre universiteter i ind- 

og udland til meritoverføring.  Disse fag kaldes eksterne valgfag og de skal godkendes af 

studienævnet, inden du kan tilmelde dig dem. 

 

Der skal som minimum vælges valgfri moduler svarende til 15 ECTS fra 

kandidatuddannelsernes interne valgfri moduler eller andre uddannelser på SDU. 

Gennemfører man et 45 ECTS-speciale skal alle valgfrie moduler afholdes på 

kandidatuddannelsernes egne moduler eller på SDU´s øvrige uddannelser. 

 

Hvornår kan jeg tage valgfag? 

Du må tage dine valgfag, når det passer dig. Det er dog fra uddannelsens side planlagt til at 

være på et bestemt tidspunkt i din uddannelse, hvor der ikke også er planlagt anden 

obligatorisk undervisning, se MitSDU for forløb af din uddannelse.  

 

Når du vælger blandt de interne valgfag, skal du være opmærksom på, at der er kan være 

valgfag, der er placeret på samme dag og tidspunkt.  

Udbuddet for det kommende efterår bestemmes af studienævnet, typisk på studienævnsmøde 

i marts eller april måned. Derefter opdateres hjemmesiden med de nyeste fagbeskrivelser. 

 

Tilmelding til interne valgfag 

Når du vælger at tage et valgfag udbudt af kandidatuddannelsernes, skal du tilmelde dig dette 

via Selvbetjeningen. Tilmelding skal ske i perioden for undervisningstilmelding den 20. – 30. 

maj. Der vil komme besked om tilmeldingsperioden på din studentermail.  

Pladserne på de interne valgfag fordeles efter ’først til mølle’-princippet. Tidligst 15. juni gives 

der besked via Itslearning omkring fordelingen af pladser. Her vil også blive offentliggjort en 

liste over valgfag med ledige pladser. 

 

https://sso.sdu.dk/
https://sso.sdu.dk/
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Eksterne valgfag 

Hvis du ønsker et valgfag, som andre uddannelser eller universiteter udbyder, skal det 

godkendes af studienævnet. Du skal udfylde en ansøgningsblanket via blanketsystemet på 

https://studyboard.sdu.dk/  (merit – ansøgning om forhåndsmerit).  

 

Når du ansøger om godkendelse af eksterne valgfag, skal din ansøgning vedlægges 

dokumentation for kursets faglige indhold, herunder: 

• hvor kurset udbydes, dvs. angivelse af universitet og uddannelse 

• formål med kurset 

• læringsmål 

• ECTS-point  

• niveau  

• udprøvning/eksamensform 

 

Vær opmærksom på, at disse kurser som minimum skal være på kandidatniveau, og at 

eventuelle kursusafgifter ikke dækkes af studiet. 

 

Studienævnet har forhåndsgodkendt alle obligatoriske fag og valgfag på Kandidatuddannelsen 

i Idræt og Sundhed samt Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU. 

Obligatoriske moduler på Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, 

Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse er 

ligeledes forhåndsgodkendt af studienævnet. Disse fag kan du blot tilmelde dig via 

Selvbetjeningen i perioden 20.-30. maj / 20.-30. november. Du kan læse om fagene på de 

respektive studiers hjemmeside på mitsdu.dk.  

 

 

Når studienævnet har godkendt dit eksterne valgfag 

Når studienævnet har godkendt dit eksterne valgfag, vil du få tilsendt en 

forhåndsgodkendelse. Den skal fremsendes sammen med ansøgning om optagelse på kurset 

til den institution, som udbyder dit ønskede valgfag. Husk at være opmærksom på 

institutionens deadlines, og derfor også at være i god tid med din ansøgning til studienævnet.  

 

Søger du om optagelse på et fag på SDU, skal du sende forhåndsgodkendelsen til 

Uddannelsesjura og Registratur via SPOC. Du vil herefter få lov at følge kurset som det man 

kalder intern gæstestuderende, hvis der er ledige pladser, og du opfylder eventuelle 

adgangskrav. Du vil modtage svar via din studentermail. 

 

Når dit eksterne valgfag er bestået 

Når valgfaget er bestået, skal du indsende eksamensudskrift med dansk og engelsk titel til 

Uddannelsesjura og Registratur via SPOC. Valgfaget bliver derefter meritoverført til din 

uddannelse og skrevet på dit eksamensbevis.  

https://studyboard.sdu.dk/
https://spoc.sdu.dk/logintype
https://studyboard.sdu.dk/
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Valgfag bestået i Danmark meritoverføres normalt med samme resultat. Dvs. Bestået 

overføres med Bestået, karakter efter 7-trinsskala overføres med samme karakter. Godkendte 

fag fra udlandet overføres normalt med Bestået. 

 

Projektorienterede forløb og ’selvvalgt emne’ som valgfag 

Studieordningen giver mulighed for, at du kan få godkendt et projektorienteret forløb og/eller 

et selvvalgt emne som merit for valgfag. Læs mere herom på uddannelsens hjemmeside 

omkring valgfag. 

 

Skift af valgfag 

Der er mulighed for at skifte valgfag indtil tre uger efter semesterstart. Hvis du ønsker at 

skifte valgfag, skal du kontakte Uddannelsesjura & Registratur via SPOC. 

Hvis du ønsker at skifte valgfag efter denne periode, skal du søge om dispensation til det 

hos studienævnet. 

 

https://spoc.sdu.dk/

