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Nye bekendtgørelser 

  

Sagen om udarbejdelse af en ny samlet bekendtgørelse om adgang til universi-

tetsuddannelser tilrettelagt på heltid er nu afsluttet. Arbejdet har medført, at føl-

gende bekendtgørelser er blevet udstedt: 

 

 Bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrette-

lagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) 

 Bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved univer-

sitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) 

 Bekendtgørelse nr. 23 af 9. januar 2020 om adgang til universitetsuddan-

nelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) 

 Bekendtgørelse nr. 24 af 9. januar 2020 om deltidsuddannelse ved universi-

teterne (deltidsbekendtgørelsen) 

 

Bekendtgørelserne er vedhæftet. 

 

Styrelsen har følgende kommentarer til de forskellige bekendtgørelser: 

 

Adgangsbekendtgørelsen 

 

§ 2: Bestemmelsen om dobbeltuddannelse fremgår af bekendtgørelsen, fordi dob-

beltuddannelse fortsat er en del af gældende ret. Uanset den igangværende pro-

ces om ophævelse, forbliver reglen i kraft, indtil den ophæves, hvilket forventes at 

ske pr. 1. marts 2020. 

 

§ 12, stk. 1: Dispensation fra begrænsning i adgang til dobbeltuddannelse er ble-

vet tilføjet, således at alle ansøgninger af denne art også skal være indgivet se-

nest 15. marts.  

 

§ 14, stk. 3: Bestemmelsen drejer sig om ansøgere, der har gennemført flere ad-

gangsgivende eksamener. Universiteternes mulighed for at dispensere er udgået. 

Der er imidlertid allerede mulighed for at inddrage en ansøgers usædvanlige for-

hold ved vurdering af ansøgninger i kvote 1 (§ 14, stk. 5). Nu er der indført en 

tilsvarende mulighed for at tage højde for usædvanlige forhold ved vurdering af 

ansøgninger i kvote 2 (§ 15, stk. 5).  
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§ 14, stk. 5: Denne bestemmelse er væsentligt ændret sprogligt. Indholdsmæssigt 

er det dog hensigten, at den forbliver uændret. Der lægges op til, at universitetet 

har et frit skøn over, hvordan de usædvanlige forhold skal inddrages, og hvilken 

proces dette indebærer. Dog skal sidste års grænsekvotient og ansøgers optagel-

seskvotient indgå. 

 

§ 23, stk. 2: Teksten er ændret fra "sommeroptag" til "ordinære optag." Hermed 

tænkes der på, at beregningen af de tre år kan begynde pr. 1. februar, hvis der er 

vinteroptag på den konkrete uddannelse. 

 

§ 35, stk. 1, og § 36, stk. 1: Ifølge ordlyden af de to bestemmelser i høringsversio-

nen skal ansøgere til kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddan-

nelser indgive deres ansøgning til universitetet. Styrelsen har præciseret de to 

bestemmelser, sådan at det nu fremgår, at ansøgeren skal følge den procedure, 

som universitetet har fastlagt for det ordinære kandidatoptag i henhold til § 27.  

 

Herved adskiller stk. 1 sig fra stk. 2, som fastslår, at ansøgere, der har bestået 

første studieår af den ansøgte uddannelse, skal ansøge universitetet om optagel-

se. Disse ansøgere skal imidlertid ikke følge processen for det ordinære optag.  

 

§ 35, stk. 3 og § 36, stk. 3: Disse to bestemmelser drejer sig om samtykke til ind-

hentelse af oplysninger ved overflytning og studieskift. Bestemmelserne er blevet 

tilrettet, således at universitetet kan vælge at kontakte den første institution med 

henblik på at få oplysningerne. Styrelsen vil dog gøre opmærksom på, at det uan-

set ændringen fortsat er det ansøgte universitets ansvar, at alle fornødne oplys-

ninger er indhentet, før universitetet træffer afgørelse i sagen.  

 

§ 40, stk. 4: Bestemmelsen angår spørgsmålet om brugte prøveforsøg for en stu-

derende, der bliver genoptaget/genindskrevet på uddannelsen. Hvis en studeren-

de bliver overflyttet til et nyt universitet, skal bestemmelsen også anvendes. Sty-

relsen bemærker, at der med bestemmelsen ikke ændres på retstilstanden. Hvis 

en studerende ønsker at blive overflyttet til et nyt universitet med henblik på at 

fortsætte sin uddannelse, skal vedkommende ikke have mulighed for derved at 

opnå flere prøveforsøg i faget. Brugte prøveforsøg flyttes dog kun med over, hvis 

der er tale om samme fag.  

 

Generelle bemærkninger 

 

Styrelsen bemærker, at indførelse af karakterkrav og adgangsprøver kan opfattes 

som en skærpelse. Imidlertid har styrelsen vurderet, at der er forskel på de speci-

fikke adgangskrav (gymnasiale fag på bestemte niveauer) og karakterkrav/ad-

gangsprøve. Ved de specifikke adgangskrav er der et stort indrettelseshensyn til 

ansøgerne, fordi de gymnasiale fag vælges og gennemføres, flere år før ansøge-

ren søger om optagelse. Der er ikke de samme hensyn at tage, hvad angår karak-

terkrav og krav om deltagelse i en adgangsprøve. 

 

"Omfattet af denne bekendtgørelse": Enkelte universiteter har bemærket, at denne 

vending er udgået af den nye adgangsbekendtgørelse. Dette skyldes, at styrelsen 

har vurderet, at oplysningen ikke er nødvendig. Adgangsbekendtgørelsen omfatter 

udbud af uddannelser tilrettelagt på heltid, og dermed vil ansøgere ikke være om-
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fattet, hvis de tidligere har været optaget og indskrevet på deltidsuddannelser – 

dette vil være relevant for ansøgninger om f.eks. genoptagelse og administrativ 

genindskrivning. Dette gælder også, hvis ansøgeren f.eks. har været optaget og 

indskrevet på en uddannelsesinstitution i udlandet.  

 

Bilag 1 – Yderligere et fremmedsprog  

 

Dette begreb fra det tidligere bilag 1 er blevet ændret til "yderligere et sprog (be-

gyndersprog A eller fortsættersprog B)". Fremadrettet kan alle sprog anerkendes. 

Universitetet skal foretage den faglige vurdering af den medsendte dokumentation 

til opfyldelse af det stillede krav. Dog skal det understreges, at samme sprog ikke 

kan anvendes til at opfylde flere specifikke adgangskrav. 

 

Uddannelsesbekendtgørelsen 

 

Bekendtgørelsen har fået ny titel. Styrelsen har vurderet, at titlen blev for lang, 

hvis den skulle indeholde både bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og 

akademiske overbygningsuddannelser. Med den nye titel er der også sprogligt 

stor overensstemmelse mellem titlen på adgangsbekendtgørelsen og uddannel-

sesbekendtgørelsen.  

 

§ 9: Universitetet kan nu dispensere fra bindingen til obligatoriske/konstituerende 

fag efter aflagte prøveforsøg. Kriterierne for dispensation er identiske med kriteri-

erne for dispensation fra bindingen til valgfag i § 10, stk. 2. 

 

§ 10: Styrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at fastholde en restriktiv praksis 

ved vurderingen af ansøgninger om dispensation fra bindingen til valgfag, efter at 

den studerende har aflagt prøveforsøg. Undervisningen i et fag afvikles over læn-

gere tid, og prøven i faget vil yderligere forlænge denne tidsperiode. Efter styrel-

sens opfattelse bør afmelding af et fag og de dertil hørende prøveforsøg derfor 

forudsætte opfyldelse af flere kriterier end ved f.eks. framelding til eksamen. Af 

disse grunde har styrelsen valgt at fastholde hovedparten af de opstillede dispen-

sationskriterier. Dog har styrelsen ændret ordlyden i stk. 2, således at der nu står 

"… forholdet over længere tid forhindrer den studerende i at gennemføre faget", i 

stedet for "varigt forhindrer". Ændringen udvider således universitetets skøn.  

 

Særligt i forhold til studietidsforlængelse bemærker styrelsen, at eksamenstilrette-

læggelse, herunder omprøver, forestås af universitetet. Universitetet vil således 

kunne bestemme, hvor længe en studerende, der ikke har bestået et valgfag i 

første prøveforsøg, skal vente, før vedkommende kan deltage i en omprøve.  

 

Tilvalg 

 

Et tilvalg omfatter et antal fag, der indgår i et samlet forløb. Hvis en studerende 

har bestået fag på sit tilvalg og/eller har aflagt prøveforsøg uden at bestå, vil 

spørgsmålet om skift af tilvalg være omfattet af eksamensbekendtgørelsens § 13, 

stk. 1 (dispensation med henblik på at tage bestået prøve om) og/eller uddannel-

sesbekendtgørelsens § 10, stk. 2 (dispensation fra bindingen til valgfag efter aflag-

te prøveforsøg). 
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Universitetet har kompetencen til at behandle sagen i første instans, hvis sagen 

alene angår uddannelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2, mens styrelsen har kom-

petencen, hvis sagen alene angår eksamensbekendtgørelsens § 13, stk. 1. Hvis 

sagen omfatter begge bestemmelser, er kompetencen delt mellem universitetet og 

styrelsen. 

 

Hvis kompetencen er delt, behandler universitetet sagen først. Hvis universitetet 

vil dispensere i medfør af uddannelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2, sender uni-

versitetet sagen til videre behandling i styrelsen vedlagt en udtalelse om, at uni-

versitetet har truffet afgørelse om at give dispensation efter uddannelsesbekendt-

gørelsens § 10, stk. 2.  

 

Vi har ikke nogen særlige bemærkninger til deltidsbekendtgørelsen og eksamens-

bekendtgørelsen. 

 

Hvis I vurderer, at I mangler bemærkninger til en bestemmelse, eller hvis I i øvrigt 

har kommentarer eller spørgsmål, er I naturligvis meget velkommen til at kontakte 

mig. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Charlotte Løchte 

Specialkonsulent 


