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Titel: Samling af SDU’s regler om studiefremdrift  

 
Reference: Der henvises til de enkelte regelsæt. 

Notat sendt til: Alle fakulteter  

Notat sendt til 
orientering til: 

Fællesområdet og Rektorsekretariatet  

Status: Offentligt 
 



 

 Side 2 

Regler for tilmelding til fag og prøver 
 

Kapitel 1 – Generelle forhold 
 
§ 1. Disse regler er fastsat i henhold til: 
1) Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), BEK 
nr. 1328 af 15/11/2016. 
2) Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), BEK nr. 
1062 af 30/06/2016. 
3) Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 1047 af 
30/06/2016. 
Stk. 2. Reglerne er gældende for studerende optaget på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddan-
nelse på SDU.  
 
§ 2. Studerende er selv ansvarlige for at tilmelde sig fag og fagelementer, jf. dog § 3 stk. 2 – 4.  
Stk. 2. Den studerende er automatisk tilmeldt første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt et fag eller fagele-
ment, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Den studerende skal selv tilmelde sig de efterfølgende prøvefor-
søg, jf. kapitel 4.   
Stk. 3. Tilmelding til fag og prøver, jf. stk. 1 og 2, skal ske via STADS-studenterselvbetjeningen inden for de fast-
satte tilmeldingsfrister.  

Kapitel 2 – Krav til tilmelding 
 
§ 3. Der er ikke krav om, at de studerende tilmeldes fag og prøver i bestemt antal ECTS-point pr. studieår, jf. dog 
stk. 2 -4 
Stk. 2. Universitetet tilmelder studerende til første semester på bachelor- og professionsbacheloruddannelserne i 
forbindelse med den studerendes indskrivning på SDU. 
Stk. 3. Universitetet kan tilmelde studerende til hele første studieår på bachelor- og professionsbacheloruddannel-
serne i forbindelse med den studerendes indskrivning på SDU.  
Stk. 4. Universitetet kan tilmelde kandidatstuderende til kandidatspecialet, når den studerende har optjent mindst 
40 ECTS.  

Kapitel 3 – Afmelding af fag og prøver 
 
§ 4. Tilmelding til uddannelsens fag eller fagelementer er bindende, og framelding kan ikke finde sted efter tilmel-
dingsperiodens udløb. 
Stk. 2. En studerende kan bytte valgfag ud med et andet eller flere andre valgfag indtil tre uger efter semesterstart 
(forår – 1. februar og efterår – 1. september). Det forudsættes, at det eller de nye valgfag har samme ECTS værdi, 
som det eller de valgfag den studerende ønsker at bytte ud, at der er ledige pladser på det eller de ønskede valg-
fag, og at valgfaget eller valgfagene kan indgå i den studerendes studieordning.   
Stk. 3. Indtil tre uger efter studiestart kan en studerende frit skifte fra en uddannelsesdel til en anden uddannelses-
del jf. stk. 5. Det forudsættes, at: 
1) der ikke er aflagt prøveforsøg i fag, som indgår i uddannelsesdelen, 
2) der er ledige pladser på den uddannelsesdel, som den studerende ønsker af skifte til, 
3) uddannelsesdelen kan indgå i den studerendes studieordning. 
(fortsættes næste side) 
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Stk. 4. Universitetet kan imødekomme ønsker om skift fra en uddannelsesdel til en anden uddannelsesdel jf. stk. 5 
indgivet efter den i stk. 1 anførte tidsperiode. Det forudsættes, at det ønskede skift ikke hindrer den studerende i at 
gennemføre sin uddannelse jf. SDUs fælles tidsgrænser, som er opstillet i regler for seneste afslutning af bache-
lor- professionsbachelor- og kandidatuddannelser. Det forudsættes herudover, at:  
1) alle beståede uddannelseselementer på uddannelsesdelen, som den studerende ønsker at skifte fra, kan meri-
teres ind på den uddannelsesdel, som den studerende ønsker at skifte til,  
2) der er ledige pladser på den uddannelsesdel, som den studerende ønsker af skifte til, 
3) uddannelsesdelen kan indgå i den studerendes studieordning. 
Stk. 5. De i stk. 3 og 4. anførte muligheder for skift omfatter: 
1) Skift fra et bachelortilvalg/-sidefag (2-faglig bacheloruddannelse) til et andet bachelortilvalg/-sidefag (2-faglig 
bacheloruddannelse). 
2) Skift fra en 2-faglig bacheloruddannelse (bachelortilvalg/sidefag) til en 1-faglig bacheloruddannelse, såfremt 
centralfaget er det samme.    
3) Skift fra en 1-faglig bacheloruddannelse til en 2-faglig bacheloruddannelse, såfremt centralfaget er det samme. 
4) Skift fra et kandidattilvalg/-sidefag (2-faglig kandidatuddannelse) til et andet kandidattilvalg/-sidefag (2-faglig 
kandidatuddannelse).  
5) Skift fra en 2-faglig kandidatuddannelse (kandidattilvalg/-sidefag) til en 1-faglig kandidatuddannelse, såfremt 
centralfaget er det samme. 
6) Skift fra en 1-faglig kandidatuddannelse til en 2-faglig kandidatuddannelse, såfremt centralfaget er det samme.  
Stk. 6. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 – 4, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, formand i en forening 
under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller iværksætter jf. § 9, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herun-
der funktionsnedsættelse, der bevirker, at den studerende ikke kan leve op til universitetets regler for tilmelding. 
 
§ 5. En studerende kan ikke afmelde 1. prøveforsøg efter tilmeldingsperiodens udløb (jf. § 2, stk. 3). Deltager den 
studerende ikke i prøven bruges der et prøveforsøg.  
Stk. 2. Opfylder den studerende ikke de af universitetet fastsatte forudsætninger for at deltage i prøven jf. eksa-
mensbekendtgørelsen § 3, stk. 2 og 3 er der brugt et prøveforsøg. 
Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 og 2, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, formand i en for-
ening under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller iværksætter jf. § 9, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, 
herunder funktionsnedsættelse, der bevirker at den studerende ikke kan leve op til universitetets regler for tilmel-
ding. 
 

Kapitel 4 – Omprøver (2. og 3. prøveforsøg) 
 
§ 6. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af efterårssemesteret, kan studerende, der ikke har 
bestået den ordinære prøve tilmelde sig til omprøve (2. prøveforsøg) i samme eksamenstermin eller i umiddelbar 
forlængelse heraf, dog senest sidste hverdag i april. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af 
forårssemesteret, kan studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, tilmelde sig til omprøve (2. prøvefor-
søg) i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest sidste hverdag i august.  
Stk. 2. På uddannelser, hvor der er flere eksamensterminer end ovenstående, kan studerende, der ikke har be-
stået den ordinære prøve tilmelde sig omprøve (2. prøveforsøg) snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afhol-
delse af den ordinære prøve.  
Stk. 3. En studerende kan ikke afmelde en omprøve efter tilmeldingsperiodens udløb. 
Stk. 4. Det kan fastsættes i studieordningen, at omprøven har en anden prøve- eller bedømmelsesform end den 
ordinære prøve.  
Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra stk. 3, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, formand i en forening un-
der Danmarks Ungdoms Fællesråd eller iværksætter jf. § 9, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder 
funktionsnedsættelse. 
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§ 7. Studerende der ikke har bestået eller deltaget i en omprøve (1. eller 2. prøveforsøg), som afholdes efter reg-
lerne i § 6. stk. 1 og 2, kan tilmelde sig prøven næste gang den udbydes ordinært.  
 
§ 8. Det kan fastsættes i studieordningen, hvornår den studerende senest skal deltage i 2. og 3. prøveforsøg i et 
fag, der ikke længere udbydes. 
 

Kapitel 5 – Dispensation og klager over universitetets afgørelser 
 

§ 9. Ved en eliteidrætsudøver forstås en studerende, som kan dokumentere, at vedkommende lever op til SDUs 
principper for at være eliteidrætsudøver (fremgår af www.sdu.dk), 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.sdu.dk), eller er tilknyttet 
Iværksætterpilot-ordningen 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  
 
§ 10. Universitetets afgørelser efter disse regler kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, 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, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere uni-
versitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen 
og klagerens eventuelle kommentarer.  
 

Kapitel 6 – Ikrafttrædelsesbestemmelser 
 
§ 11. Disse regler træder i kraft den 1. december 2016 og gælder tilmelding til fag og prøver, der påbegyndes 1. 
september 2016 eller senere.   
Stk. 2. Regler om tilmelding til fag og prøver af 1. september 2016 ophæves.  
 

  

http://www.sdu.dk/
http://www.sdu.dk/
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Regler for studieaktivitet 
 

Kapitel 1 – Generelle forhold 
 
§ 1. Disse regler er fastsat i henhold til bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksa-
mensbekendtgørelsen), BEK nr. 1062 af 30/06/2016. 
Stk. 2. Reglerne er gældende for studerende optaget på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddan-
nelse på SDU.  
 

Kapitel 2 – Krav om studieaktivitet 
 
§ 2. Studerende skal som minimum bestå prøver på i alt 45 ECTS-point hvert studieår. Kravet administreres som 
et akkumuleret studieaktivitetskrav. Der henvises til www.sdu.dk/fremdriftsreform for eksempler på udmøntning.  
Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, formand i en forening un-
der Danmarks Ungdoms Fællesråd eller iværksætter jf. § 4, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder 
funktionsnedsættelse, der bevirker at den studerende ikke kan leve op til universitetets studieaktivitetskrav. 
 
§ 3. Studerende, der ikke lever op til studieaktivitetskravet jf. § 2 er afskåret for at forsætte på uddannelsen. Uni-
versitetet bringer herefter den studerendes indskrivning til ophør jf.:  
1) Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 
2) Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen).  
3) Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 
 

Kapitel 3 – Dispensation og klager over universitetets afgørelser 
 
§ 4. Ved en eliteidrætsudøver forstås en studerende, som kan dokumentere, at vedkommende lever op til SDUs 
principper for at være eliteidrætsudøver (fremgår af www.sdu.dk), 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.sdu.dk), eller er tilknyttet 
Iværksætterpilot-ordningen 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 (RIO-rådet), og  
4) at vedkommende bruger min. 20 timer/uge på aktiviteter tilknyttet det pågældende firma 
 
§ 5. Universitetets afgørelser efter dette regelsæt kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, 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, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere uni-
versitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen 
og klagerens eventuelle kommentarer.  

http://www.sdu.dk/fremdriftsreform
http://www.sdu.dk/
http://www.sdu.dk/
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Kapitel 4 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
 
§ 6. Dette regelsæt træder i kraft den 1. september 2016.  
 
§ 7. Reglerne er gældende for studerende optaget på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse 
på SDU 1. september 2015 og senere. 
 
§ 8. Studerende optaget på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse på SDU 1. september 
2015 er undtaget fra kravet om, at den studerende skal have bestået 45 ECTS efter det første studieår.  
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Regler for seneste afslutning af bachelor- professionsbachelor- og kandidatuddannelser 

Kapitel 1 – Generelle forhold 
 
§ 1. Disse regler er fastsat i henhold til: 
1) Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), BEK 
nr. 1328 af 15/11/2016. 
2) Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 1047 af 
30/06/2016. 
Stk. 2. Reglerne er gældende for studerende optaget på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddan-
nelse på SDU. 
 

Kapitel 2 – Maksimale studietider for uddannelserne 
 
§ 2. Studerende optaget på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse pr. 1. september 2015 eller senere 
skal senest have afsluttet uddannelsen inden for tidsgrænsen normeret studietid (herunder eventuel propædeutik) 
+ 1 år.  
Stk. 2. For studerende optaget på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse før 1. september 2015 gæl-
der følgende regler: 
1) Bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 180 ECTS pr. 1. februar 
2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 28. februar 2019. 
2) Bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 180 ECTS før 1. februar 
2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 31. august 2018. 
3) Bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 210 ECTS før 1. februar 
2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 28. februar 2019. 
4) Bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 240 ECTS før. 1. februar 
2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 31. august 2019. 
Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 – 2, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, formand i en forening 
under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller iværksætter jf. § 5, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herun-
der funktionsnedsættelse. 
 
§ 3. Studerende optaget på en kandidatuddannelse pr. 1. september 2015 eller senere skal senest have afsluttet 
uddannelsen inden for tidsgrænsen normeret studietid + ½ år, jf. dog stk. 2.  
Stk. 2. Studerende optaget på en 3-årig kandidatuddannelse skal senest have afsluttet uddannelsen inden for tids-
grænsen normeret tid + 1 år.  
Stk. 3. For studerende optaget på en kandidatuddannelse før 1. september 2015 gælder følgende regler: 
1) Kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 120 ECTS skal senest have afsluttet deres uddan-
nelse den 28. februar 2018. 
2) Kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 150 ECTS skal senest have afsluttet deres uddan-
nelse den 31. august 2018  
3) Kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 180 ECTS skal senest have afsluttet deres uddan-
nelse den 28. februar 2019 
Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 – 3, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, formand i en forening 
under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller iværksætter jf. § 5, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herun-
der funktionsnedsættelse. 
 
  



 

 Side 8 

§ 4. Studerende, der ikke lever op til reglerne for senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser, jf. §§ 2 og 
3, er afskåret fra at forsætte på uddannelsen. Universitetet bringer herefter den studerendes indskrivning til ophør 
jf.:  
1) Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 
2) Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen).  
3) Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 
 

Kapitel 3 – Dispensation og klager over universitetets afgørelser 
 
§ 5. Ved en eliteidrætsudøver forstås en studerende, som kan dokumentere, at vedkommende lever op til SDUs 
principper for at være eliteidrætsudøver (fremgår af www.sdu.dk), 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.sdu.dk), eller er tilknyttet 
Iværksætterpilot-ordningen 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 (RIO-rådet), og  
4) at vedkommende bruger min. 20 timer/uge på aktiviteter tilknyttet det pågældende firma 
 
§ 6. Universitetets afgørelser efter disse regler kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, 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, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere uni-
versitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen 
og klagerens eventuelle kommentarer. 

 
Kapitel 4 – Ikrafttrædelsesbestemmelser 

 
§ 7. Disse regler træder i kraft den 1. september 2017.   
Stk. 2. Regler for seneste afslutning af bachelor- professionsbachelor- og kandidatuddannelser af 1. september 
2016 ophæves. 
 

http://www.sdu.dk/
http://www.sdu.dk/
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