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I medfør af: 
• §§ 36 og 37 i bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående 

kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr. 107 af 
12/02/2018), og 

• §§ 22 og 23 i bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående 
kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr. 106 af 
12/02/2018), og 

• §§ 39 og 40 i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 
(BEK nr. 2011 af 27/02/2019) 

Fastsættes: 
Kapitel 1 – Formål 

 
§ 1. Dette regelsæt finder anvendelse, når studerende indskrevet på en heltidsuddannelse på SDU ansøger om 
orlov fra uddannelsen jf. ovenstående regler.  
Stk. 2. Studerende indskrevet på en deltidsuddannelse jf. deltidsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om deltidsud-
dannelse ved universiteterne (BEK nr. 1188 af 07/12/2009)) er ikke omfattet af dette regelsæt.  
 

Kapitel 2 – Muligheder for orlov  
 

§ 2. Universitetet kan, ud over de i bekendtgørelserne fastsatte årsager, bevillige orlov, hvis ønsket herom er be-
grundet i:  
1) Deltagelse i et prægraduat forskningsophold ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.  
2) Eliteidræt jf. § 6, stk. 1. 
3) Formandsaktiviteter i en organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. § 6. stk. 2.  
4) Iværksætteri jf. § 6, stk. 3. 
5) Et usædvanligt forhold. 

 
Kapitel 3 – Længde på orlov og påbegyndelse af orlov 

 
§ 3. Orloven bevilliges tidligst fra ansøgningstidspunktet og udløber ved udgangen af et semester eller kvartal. 
Stk. 2. Orlov bevilliges ikke alene i perioden juli – august eller alene i juli måned eller august måned. 
Stk. 3. Orlov bevilliges ikke med tilbagevirkende kraft. 
 
  

Regelsæt  
Titel: Regler for orlov på SDU 

Notat sendt til: Alle Fakulteter, Studieservice og Rektorsekretariatet 

Status: Offentligt    
 



 

 Side 2 

§ 4. Orlov kan bevilliges i op til et semester, eller to kvartaler ad gangen.  
Stk. 2. Orlov begrundet i barsel, adoption, eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, og orlov begrundet i kontrakt 
om udsendelse med forsvaret kan bevilliges i op til 12 måneder. 
Stk. 3. Universitetet kan dispensere for stk. 1 og 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.  
Stk. 4. Ved ønske om forlængelse af allerede bevilliget orlov, skal der fremsendes en ny ansøgning om orlov, der 
dokumenterer behovet for forlængelse jf. § 2.   
  

Kapitel 4 – Deltagelse i undervisning og prøver 
 

§ 5. Orlov kan bevilliges i et semester eller kvartal, hvor ansøger har deltaget i undervisning og/eller prøver. Til-
melding til undervisning og prøver annulleres ved bevilling af orlov.  
Stk. 2. Studerende indskrevet på en professionsbacheloruddannelse er ikke omfattet af stk. 1.   
Stk. 3. Er ansøger tilmeldt specialet på ansøgningstidspunktet, kan der ikke bevilliges orlov1.    
 

Kapitel 5 – Særlige grupper og klager over universitetets afgørelser 
 
§ 6. Ved en eliteidrætsudøver forstås en studerende, som kan dokumentere, at vedkommende er en del af ”Syd-
dansk Elite”, eller som på anden vis kan dokumentere at være eliteidrætsudøver. 
Stk. 2. Ved en formand i en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd forstås en studerende, som kan doku-
mentere dette forhold.  
Stk. 3. Ved en iværksætter forstås en studerende, som kan dokumentere: 
1) at vedkommende er en del af et af SDU godkendt iværksættermiljø (fremgår af www.mitsdu.dk), eller er tilknyt-
tet ”InnoFounder” fra Innovationsfonden, og 
2) at vedkommende bruger min. 20 timer/uge på aktiviteter forbundet med iværksætteri.  
Eller 
3) at vedkommende har et firma med et gyldigt cvr.nr., at indkomsten i det pågældende firma stemmer overens 
med forretningsplanen, at forretningsplanen omhandler udvikling og vækst med et signifikant kommercielt eller so-
cialt potentiale, og at forretningsplanen for det pågældende firma er godkendt af forsknings- og innovationsrådet 
på SDU (RI-rådet), og  
4) at vedkommende bruger min. 20 timer/uge på aktiviteter tilknyttet det pågældende firma. 
 
§ 7. Universitetets afgørelser efter dette regelsæt kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse når 
klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt kla-
geren.  
Stk. 2. Klagen indgives til universitetet (uni-klager@sdu.dk), der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed 
til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen 
vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. 

 
Kapitel 6 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

 
§ 8. Dette regelsæt træder i kraft pr. 15. april 2019.  
Stk. 2. Tidligere regler på SDU om orlov ophæves med disse reglers ikrafttræden. 
Stk. 3. Ønske om forlængelse af orlov bevilliget på baggrund af tidligere regler om orlov behandles efter reglerne i 
dette regelsæt.  

                                                        
1 Jf. § 14, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30.06.2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørel-
sen) kan den studerende søge om dispensation fra reglen om, at specialet ikke kan afmeldes. Ansøgning om dispensation behandles 
af det relevante studienævn. 
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