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Ny ændringsbekendtgørelse om det forlængede retskrav på optagelse på en
kandidatuddannelse
Bekendtgørelse nr. 639 af 25. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske
uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område er
blevet udstedt og sendes vedhæftet til orientering. Bekendtgørelsen træder i kraft i
dag og udmønter reglen om det forlængede retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse. Bestemmelsen om retskravet er delt i to, således at § 10 angår de
kunstneriske uddannelsesinstitutioner, og § 10 a omfatter universiteterne. Delingen skyldes, at alene universiteterne er omfattet af det forlængede retskrav.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har følgende kommentarer til bekendtgørelsen:
§ 10: Ændringerne skyldes, at bestemmelsen fremadrettet kun omfatter de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Bortset herfra videreføres den tidligere bestemmelse om retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse, det vil sige, at retskravet forudsætter, at bachelordimittenden på en kunstnerisk uddannelse skal
ansøge om optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af gennemført bacheloruddannelse ved den samme uddannelsesinstitution.
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§ 10 a: Bestemmelsen er ny. Den regulerer det forlængede retskrav på optagelse
på en kandidatuddannelse for bachelordimittender på universitetsuddannelser.
Retskravet på optagelse er nu forlænget til tre år. Beregningen af de tre år fremgår
af stk. 2, som fastslår, at der tages udgangspunkt i sommeroptaget. Inklusive dimittendåret vil en retskravsbachelor nu have mulighed for at ansøge om optagelse
på en kandidatuddannelse ved fire optagelsesrunder (dimittendåret og de tre efterfølgende optagelsesrunder om sommeren). Bachelordimittender kan ansøge om
optagelse ved vinteroptaget, hvor dette er muligt. Muligheden for optagelse i februar påvirker imidlertid ikke beregningen af tre-årsfristen.
Det fremgår af stk. 3, at retskravet kun kan bruges en gang. Retskravet skal anses
for brugt, når ansøgeren har accepteret en tilbudt studieplads på retskravskandidatuddannelsen. På trods af en indsendt ansøgning om optagelse, har ansøgeren
således mulighed for at fortryde og trække sin ansøgning, indtil studiepladsen er
accepteret. I sagens natur kan ansøgeren imidlertid også blot undlade at acceptere en tilbudt studieplads inden for den fastsatte frist eller takke nej til pladstilbud-
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det. I begge tilfælde er studiepladsen ikke accepteret inden fristen, og derfor bortfalder tilbuddet, med den virkning at ansøgeren fortsat har retskrav på optagelse
ved næste optagelsesrunde, hvis de tre år ikke er gået, jf. bestemmelsens stk. 1.
Hvis en ansøger bliver optaget på en kandidatuddannelse, der ikke er retskravskandidaten, har ansøgeren fortsat retskrav på optagelse på sin retskravskandidat,
indtil ansøgeren har gennemført en kandidatuddannelse, der ikke er retskravskandidaten, eller indtil retskravet er bortfaldet, fordi de tre år er gået.
Bestemmelsens stk. 4, fastslår, at alle bachelordimittender, der har afsluttet deres
uddannelse efter den 1. januar 2019 er omfattet af det forlængede retskrav. Dette
gælder, uanset om dimittenden har påbegyndt en kandidatuddannelse ved vinteroptaget 2019. Dette medfører, at disse kandidatstuderende indtil 31. juli 2019 har
mulighed for at melde sig ud af deres uddannelse og blive omfattet af det forlængede retskravs regler. Hvis en kandidatstuderende benytter sig af denne mulighed, vil vedkommende derfor have retskrav på optagelse på sin retskravskandidat
fra sommeroptaget 2019 til og med sommeroptaget 2022. Det bemærkes, at retskravet alene omfatter den kandidatuddannelse, som pågældende har retskrav på
ifølge studieordningen. Hvis den kandidatstuderende pt. er optaget og indskrevet
på en kandidatuddannelse, der ikke er pågældendes retskravskandidat, vil vedkommende ikke have retskrav på genoptagelse på denne kandidatuddannelse,
men alene på retskravskandidatuddannelsen.
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