Studieadministrative medarbejdere på
bachelor- og kandidatuddannelsesområdet

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i marts 2013 udstedt nye adgangsbekendtgørelser for
hhv. bachelor- og kandidatuddannelserne i form af


Bekendtgørelse nr. 240 af 11. marts 2013 om adgang til
bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)



Bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts 2013 om adgang til
kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Begge bekendtgørelser er trådt i kraft den 14. marts 2013.
De to væsentligste ændringer, der har betydning for studieadministrationerne,
er beskrevet nedenfor:
1. Den såkaldte ’tredjegangsregel’ er ophævet
§ 12 i bacheloradgangsbekendtgørelsen, som hidtil har lydt:
”§ 12. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, eller som to gange
tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have
erhvervet afsluttende eksamen, kan kun optages på en bacheloruddannelse, hvis der
er ledige pladser.
Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige
forhold.”

er nu ændret til (idet det med gult overstregede er udgået):
”§ 12. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på en
bacheloruddannelse, hvis der er ledige pladser.
Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige
forhold.”

Tilsvarende er § 10 i kandidatadgangsbekendtgørelsen ændret fra
”§ 10. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, eller som to gange
tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have
erhvervet afsluttende eksamen, kan kun optages på en kandidatuddannelse, hvis der
er ledige pladser.
Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige
forhold.”
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til:
”§ 10. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på en
kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser.
Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige
forhold.”

2. Ændrede regler for studieskift, overflytning og genindskrivning
Reglerne for studieskift og overflytning i bacheloradgangsbekendtgørelsens §
28 og kandidatadgangsbekendtgørelsens § 16 er blevet ændret. Samtidig har
man nu på opfordring fra universiteterne indarbejdet bestemmelser om genindskrivning, da der har været usikkerhed om reglerne herfor.
Reglerne har nu følgende ordlyd:
Bacheloradgangsbekendtgørelsen

Kandidatadgangsbekendtgørelsen

Studieskift, overflytning og genindskrivning m.v.

Studieskift, overflytning og genindskrivning m.v.

§ 28. En studerende, der anmoder om at skifte til
en ny bacheloruddannelse på samme universitet
eller på andet universitet, eller som anmoder om
overflytning til samme bacheloruddannelse ved et
andet universitet, skal ansøge om optagelse efter
reglerne i denne bekendtgørelse bortset fra de
tilfælde, der er nævnt i stk. 2. Det samme gælder
ansøgere, der tidligere har været indskrevet på en
bacheloruddannelse uden at have gennemført
denne, og som ønsker at blive optaget på samme
bacheloruddannelse eller på en ny bacheloruddannelse på samme eller et andet universitet.

§ 16. En studerende, der anmoder om at skifte til
en ny kandidatuddannelse på samme universitet
eller på andet universitet, skal ansøge om
optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse,
bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2. Det
samme gælder ansøgere, der tidligere har været
indskrevet på en kandidatuddannelse uden at have
gennemført denne, og som ønsker at blive optaget
på samme kandidatuddannelse eller en ny
kandidatuddannelse på samme universitet eller på
et andet universitet.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået studieelementer, der svarer til første år af den uddannelse, som
ansøgeren ønsker at skifte eller overflyttes til, eller
som ansøgeren ønsker at blive optaget på, skal
ansøgeren søge om indskrivning på det pågældende studietrin på uddannelsen. Indskrivning
forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen. Indskrivning sker i øvrigt, inden for
rammerne af denne bekendtgørelse, efter det
modtagende universitets regler. Universitetet kan
anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere,
end der er ledige studiepladser.
Stk. 3. Universitetet kan, hvis der foreligger
usædvanlige forhold, tillade, at overflytning på
samme bacheloruddannelse sker ved indskrivning,
selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer, der svarer til første år.

Stk. 2. Har ansøgeren bestået studieelementer, der
svarer til første år af den uddannelse, som
ansøgeren ønsker at skifte til eller blive optaget på,
skal ansøgeren søge om indskrivning på det
pågældende studietrin på uddannelsen.
Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige
forhold, tillade, at studieskift/optagelse sker ved
indskrivning, selvom ansøgeren ikke har bestået
studieelementer, der svarer til første år.
Stk. 3. En studerende, der anmoder om
overflytning til samme kandidatuddannelse ved et
andet universitet, skal søge om indskrivning på det
pågældende studietrin på uddannelsen.
Stk. 4. Indskrivning, jf. stk. 2 og 3, forudsætter, at
der er ledige pladser på uddannelsen. Indskrivning
sker i øvrigt, inden for rammerne af denne
bekendtgørelse, efter det modtagende universitets
regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis
der er flere ansøgere, end der er ledige
studiepladser.
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Reglerne fremstår mere komplicerede end de i realiteten er, fordi der skelnes
mellem
 skift til ny uddannelse (ved samme eller andet universitet)
 overflytning til samme uddannelse (der af gode grunde kun kan være
ved et andet universitet!)
 genindskrivning. Man skal være opmærksom på, at ’genindskrivning’
også omfatter optagelse på en anden uddannelse (ved samme eller
andet universitet), end den man tidligere har været indskrevet på.
Desuden er der forskel på reglerne, afhængigt af om det drejer sig om bacheloruddannelser eller kandidatuddannelser.
Hovedproblemstillinger er i begge tilfælde, om man ved studieskift, overflytning
eller genindskrivning skal ansøge om optagelse eller søge om indskrivning.
Bortset fra det særlige tilfælde, der omhandler overflytning til samme kandidatuddannelse ved et andet universitet og nogle tilfælde, hvor der foreligger
usædvanlige forhold (disse omtales nedenfor), kan reglerne sammenfattes
således:
Hovedreglen er, at der skal søges om optagelse.
Undtagelsen fra denne hovedregel er de tilfælde, hvor ansøgeren har bestået
studieelementer der svarer til første år af den uddannelse, som ansøgeren
ønsker at skifte til eller blive optaget på eller (for så vidt angår bacheloruddannelser) ønsker at blive overflyttet til. I så fald skal ansøgeren i stedet søge om
indskrivning på det pågældende studietrin på uddannelsen.
Indskrivning forudsætter dog, at der er ledige pladser på uddannelsen.
Man må gå ud fra, at der med ”den uddannelse” menes uddannelsen efter den
gældende studieordning ved det modtagende universitet, og at man derfor ikke
nødvendigvis opfylder betingelserne for indskrivning ved at man har bestået
prøverne efter første studieår efter den studieordning, der gælder for den
uddannelse man skifter fra, eller som var gældende, da man forlod den
uddannelse, som man ønsker at blive genindskrevet på.
For så vidt angår de tilfælde, hvor det handler om overflytning til samme
kandidatuddannelse ved et andet universitet, gælder (jf. § 16, stk. 3), at den
studerende altid skal søge om indskrivning på det pågældende studietrin på
uddannelsen. Det er således ikke et krav, at man skal have bestået prøverne
efter første år på den uddannelse, man ønsker at skifte til.
Indskrivning forudsætter dog, at der er ledige pladser på uddannelsen.
Endvidere er der i 2 tilfælde mulighed for at det modtagende universitet kan
tillade indskrivning i stedet for optagelse, selvom ansøgeren ikke har bestået
studieelementer, der svarer til første studieår, hvis der foreligger sædvanlige
forhold:
For bacheloruddannelser gælder denne mulighed overflytning til samme
bacheloruddannelse (jf. § 28, stk. 3).
For kandidatuddannelser gælder denne mulighed studieskift og genindskrivning (jf. § 16, stk. 2, sidste pkt.).
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I det efterfølgende bilag har jeg forsøgt at give en samlet oversigt over de
forskellige tilfælde af studieskift, overflytning og genindskrivning med angivelse
af, hvorvidt der skal ske ansøges om optagelse eller søges om indskrivning
med henvisning til de pågældende paragraffer.
De ovenfor nævnte særlige bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige
forhold, indgår dog ikke i oversigten.

Venlig hilsen
Thomas Werner Hansen
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STUDIESKIFT, OVERFLYTNING og GENINDSKRIVNING
(BA § 28 og KA § 16)
Hovedproblemstilling: Skal der søges om optagelse eller om indskrivning?
Allerede indskrevet på en uddannelse,
men ønsker at skifte til
på

Andet universitet

Ny uddannelse

Skifte

Samme uddannelse

Overflytning

Har tidligere være optaget på en
uddannelse, er nu udmeldt men ønsker at
blive optaget på
på

Samme universitet

Skifte

Andet universitet

Samme universitet

Ny uddannelse
Genindskrivning
Samme uddannelse

Kandidatadgangsbekendtgørelsen
Skift til ny uddannelse
på samme eller andet universitet

Overflytning til samme uddannelse
på andet universitet
Genindskrivning på samme
uddannelse på samme eller andet
universitet eller på ny uddannelse på
samme eller andet universitet

Bacheloradgangsbekendtgørelsen

Hovedregel:
§ 16, stk. 1: Optagelse
Undtagelse:
§ 16, stk. 2: Indskrivning
§ 16, stk. 3: Indskrivning

Hovedregel:
§ 28, stk. 1: Optagelse
Undtagelse:
§ 28, stk. 2: Indskrivning

Hovedregel:
§ 16, stk. 1: Optagelse
Undtagelse:
§ 16, stk. 2: Indskrivning

Det gule felt markerer, hvor der er fastsat afvigende procedurer i de to bekendtgørelser.
Hvor der efter reglerne skal søges om indskrivning, forudsætter indskrivning i
alle tilfælde, at der er ledige pladser. Forudsætningen om ledige pladser gælder
således også i de tilfælde, hvor indskrivning forudsætter at ansøgeren har
bestået studieelementer, der svarer til første år på den uddannelse, som
ansøgeren ønsker af skifte eller blive overflyttet til eller som ansøgeren ønsker
at blive optaget på.

