Til rektorer ved universiteterne

Bekendtgørelser om justering af fremdriftsreformen m.m.
./.

Vedlagt er følgende bekendtgørelser:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Bekendtgørelse nr. 1061 af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1067 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om
adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1068 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om
adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om
deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne (tilskuds- og revisionsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelserne er offentliggjort i Lovtidende den 7. juli 2016 og træder i kraft den
10. juli 2016, bortset fra reglerne om supplering med betinget optagelse, der træder i
kraft den 1. september 2016 og har virkning for studerende, der optages på en kandidatuddannelse den 1. februar 2017 eller senere. Der henvises i øvrigt til ikrafttræden
og overgangsbestemmelser i de enkelte bekendtgørelser.
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Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (justering af fremdriftsreformen
m.v.), jf. lov nr. 411 af 11. maj 2016.
I forhold til de udkast til bekendtgørelser, som Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser sendte i høring den 12. maj 2016, er der på
grundlag af høringssvarene - udover sproglige og tekniske ændringer - foretaget enkelte materielle ændringer.
Styrelsen skal knytte følgende kommentarer til enkelte bestemmelser i bekendtgørelserne:
Uddannelsesbekendtgørelsen
Ad § 8, stk. 2 og 3:
Det bemærkes, at reglen i § 8, stk. 2, er en ramme, inden for hvilken det enkelte universitet kan fastsætte egne regler med hjemmel i § 8, stk. 3.
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Der gives således mulighed for, at et universitet kan skærpe dets interne regler med
hensyn til, hvilke studerende det vil betragte som iværksættere i relation til at give
dispensation for tilmelding til fag og prøver. Et universitet har også mulighed for at
undlade at anvende reglen.
Ad § 12, stk. 1:
Det er præciseret, at tilbud om betinget optagelse forudsætter, at suppleringen gennemføres ved det universitet, som har givet tilbuddet. Samtidig er det tilføjet, at universitetet kan tillade, at suppleringen gennemføres ved et andet universitet.
Ad § 12, stk. 2:
Det bemærkes, at egentlige suppleringsuddannelser ikke skal prækvalificeres, men
godkendes af Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. henvisningen i uddannelsesbekendtgørelsens § 4, og ændring af deltidsbekendtgørelsens § 2, stk. 3, 3. pkt.
Godkendelsen vil også indebære, at der skal udarbejdes en selvstændig bekendtgørelse, idet de egentlige suppleringsuddannelser - i modsætning til enkeltfag fra eksisterende bacheloruddannelser - ellers ikke ville have ophæng i uddannelsesregler.

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Ad § 22, stk. 8:
Det er tilføjet i reglen, at universitetet kan fastsætte en afleveringsfrist på mellem seks
uger og tre måneder, hvis specialet udgør mindre end 30 ECTS-point. Det drejer sig
om kandidatuddannelserne i klinisk biomekanik, jf. § 22, stk. 4, og kandidatuddannelserne i medicin og i odontologi, jf. § 22, stk. 5.
Ad § 22, stk. 9:
Reglen i § 22, stk. 9, er fastholdt. Efter denne bestemmelse følger et rettidigt afleveret,
men ikke bestået, speciale de samme regler, som gælder for et ikke rettidigt afleveret
speciale. Det er dog tilføjet i reglen, at universitetet i "særlige tilfælde" kan bestemme,
at den studerende skal skrive et nyt speciale med et nyt emne og med en afleveringsfrist, som svarer til den i studieordningen fastsatte normering for specialet. Særlige
tilfælde kan f.eks. være situationer, hvor et laboratorieforsøg ikke har kunnet gennemføres, hvor et samarbejde med en virksomhed er brudt sammen, hvor en virksomhed
er gået konkurs, eller hvor der er alvorlige faglige problemer med empiri, metodevalg
m.v.
Ad § 44, stk. 4:
Der er indsat en overgangsregel som følge af, at kandidatuddannelsen inden for det
teknisk-naturvidenskabelige område (cand.scient.tech.) udfases, jf. bemærkninger til
bilag 1, pkt. 6.2.
Ad bilag 1, pkt. 6.2.:
Adgangskravet til kandidatuddannelsen inden for det ingeniørvidenskabelige område
(cand.polyt.) udvides til også at omfatte en relevant bacheloruddannelse i naturvidenskab. Samtidig er kandidatuddannelsen inden for det teknisk-naturvidenskabelige
område (cand.scient.tech.) ophævet.
Eksamensbekendtgørelsen
Ad § 1, stk. 2:
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Reglen er blevet justeret således, at overgangsreglerne i afsnit III også gælder for de
ikke-forskningsbaserede heltidsuddannelser (professionsbacheloruddannelser).
Ad § 3, stk. 3:
Den studerende skal have en karakter for hver af de enkelte skriftlige opgavebesvarelser og mundtlige fremlæggelser i løbet af undervisningsforløbet. Det er præciseret, jf.
henvisningen til § 13, stk. 2, at den studerende har 3 forsøg til at bestå den enkelte
opgavebesvarelse eller mundtlige fremlæggelse.
Løbende karaktergivende prøver giver mulighed for, at aflevering af skriftlige opgavebesvarelser og/eller mundtlige fremlæggelser i løbet af undervisningsforløbet bedømmes (efter 7-trins-skalaen), og at denne bedømmelse indgår som en del af karakterfastsættelsen sammen med den afsluttende prøve i faget.
Styrelsen for Videregående

Hvis eksempelvis to skriftlige opgavebesvarelser i løbet af studieåret skal indgå i det
Uddannelser
samlede prøveresultat med f.eks. 50 pct., forudsætter det, at de to opgaver bliver rettet, og at der gives en karakterbedømmelse for hver opgave. Der skal derfor udarbejdes
målbeskrivelser for hver af de to opgaver, jf. § 10 i karakterbekendtgørelsen, da det
ellers ikke vil være muligt at give en bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Målbeskrivelsen for opgaverne skal ses i sammenhæng med målbeskrivelsen for faget ved den afsluttende prøve således, at kravet til den studerendes præstation i opgaverne øges i
takt med den faglige progression i undervisningsforløbet frem mod den afsluttende
prøve i faget.
I modsætning hertil er en delprøve en selvstændig prøve i et fag og forudsætter, at det
forudgående undervisningsforløb i faget er afsluttet. Bedømmelsen af de enkelte delprøver fører frem til én samlet karakter ud fra en gennemsnitsberegning.
Ad § 14, stk. 5:
Reglen er justeret således, at den - ligesom reglen i § 20, stk. 3 - også omfatter studerende, der er eliteidrætsudøvere. Det er desuden tilføjet, at et usædvanligt forhold også
vil kunne være "funktionsnedsættelse".
Ad § 18, stk. 1:
Reglen er blevet ændret således, at der ikke længere er et centralt krav om automatisk
tilmelding til omprøven i forbindelse med førsteårsprøven på bacheloruddannelsen.
Regler om tilmelding og framelding til omprøven fastsættes af universitetet, jf. § 14,
stk. 1. Universitetet vil dog fortsat have pligt til at afholde omprøve i forbindelse med
førsteårsprøven inden for de fastsatte frister således, at den studerende altid får mulighed for mindst 2 prøveforsøg.
Ad § 20, stk. 2:
Det er præciseret, at universitetet skal fastsætte interne regler for, hvilke studerende
der er iværksættere, hvis universitetet vælger at indføre dispensationsmulighed for
denne studentergruppe. Dette er parallelt med reglen i uddannelsesbekendtgørelsens §
8, stk. 3.
Ad § 40, stk. 4:
Reglen er blevet justeret således, at ankenævnet fremover skal orientere universitetet
om den faglige vurdering af fejlenes eller manglernes omfang, inden universitetet træffer afgørelse.
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Ad § 53:
Reglen er justeret i forhold til høringsudkastet, således at universitetets bestyrelsesmedlemmer, rektorer, dekaner, institutledere, studieledere og andre i tilsvarende stillinger vil kunne virke som censorer ved de øvrige universiteter, hvis det enkelte censorformandskab vurderer, at det vil kunne være hensigtsmæssigt, f.eks. hvis det er
vanskeligt at finde egnede censorer inden for et snævert fagområde. En evt. fremtidig
ændring af reglen afventer censorudvalgets arbejde i forhold til, om uafhængigheden
skal styrkes i en fremtidig censorordning, eller om andre hensyn skal vægtes tungere.
Der er desuden foretaget konsekvensrettelser i § 53, stk. 1, men det er fastholdt, at en
adjungeret professor eller adjungeret lektor ikke kan virke ved det universitet, hvor
den pågældende er adjungeret, sådan at der ikke kan opstå tvivl om censors neutralitet
og uafhængighed. Der henvises til, at et universitet tildeler titlen som adjungeret pro- Styrelsen for Videregående
fessor (og adjungeret lektor) til personer, som universitetet ønsker at knytte nærmere Uddannelser
til sig, jf. bekendtgørelse nr. 502 af 20. maj 2013 om tildeling af titlerne adjungeret
professor og adjungeret lektor.
Det forudsættes i øvrigt, at censorerne orienterer censorformandskabet om de forhold,
som vil have betydning for, at fordelingen af censuropgaverne sker på korrekt vis og
inden for reglerne i § 53, stk. 1 og 2.
Der er indsat et nyt stk. 3 i § 53, hvorefter Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indstilling fra et censorformandskab - kan fravige kravet om, at censorer ikke
inden for de seneste 2 år må have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke
som censorer. Dispensationsmuligheden tænkes anvendt for små censorkorps, som
består af få censorer, fordi fagmiljøets størrelse er begrænset, og hvor det derfor kan
være vanskeligt at dække behovet for censorer.
Ad § 58, stk. 5:
Der er ikke foretaget ændringer i forhold til høringsudkastet.
Bacheloradgangsbekendtgørelsen
Ad § 5, stk. 1:
Reglen er blevet justeret således, at universitetet også kan fastsætte karakterkrav alene
for optagelse til bacheloruddannelser via kvote 2.
Ad § 36, stk. 2:
Reglen er blevet justeret således, at universitetet kan fastsætte regler, der tillader, at en
studerende kan deltage i eksaminer eller prøver i det semester, hvor den studerende
har haft orlov.
Kandidatadgangsbekendtgørelsen
Ad § 22, stk. 2:
Reglen er blevet justeret således, at universitetet kan fastsætte regler, der tillader, at en
studerende kan deltage i eksaminer eller prøver i det semester, hvor den studerende
har haft orlov.
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Deltidsbekendtgørelsen
Ingen bemærkninger.
Tilskuds- og revisionsbekendtgørelsen
Ad § 5, stk. 2:
Der er ikke foretaget ændringer i forhold til høringsudkastet, men det præciseres hermed, at overskridelsen i den generelle, ledighedsbaserede dimensioneringsmodel vil
blive opgjort pr. institution. Opgørelsen vil blive foretaget årligt på baggrund af eventuelle overskridelser i ét år.
Ad § 5, stk. 3:
Styrelsen for Videregående
Der er ikke foretaget ændringer i forhold til høringsudkastet. Denne bestemmelse kan Uddannelser
blive relevant, hvis f.eks. overflytning af studerende fra beslægtede uddannelser eller
lignende medfører, at aktiviteten betydelig overstiger det, som kan forventes på baggrund af det dimensionerede optag, eller hvis f.eks. omfanget af årgangens aktivitet
målt i studenterårsværk er større end det maksimale optag på uddannelsen. De nye
regler ændrer ikke ved de gældende definitioner af optag. Dette indebærer, at den generelle, ledighedsbaserede dimensioneringsmodel tager udgangspunkt i Danmarks
Statistiks definition af tilgang, og uddannelser dimensioneret på enkeltuddannelsesniveau anvender definitionen af optag fra de gældende instrukser og myndighedskrav.
Ad § 5, stk. 4:
Der er ikke foretaget ændringer i forhold til høringsudkastet.
Ad § 9, stk. 1, nr. 6:
Reglen er blevet justeret således, at der ved opgørelsen af overskridelser tages højde
for bachelorer med retskrav eller studerende omfattet af en eventuel fleksibilitetsgaranti.
----------------------------Styrelsen beder universiteternes censorsekretariater om at orientere de enkelte censorformandskaber om udstedelsen af eksamensbekendtgørelsen, jf. eksamensbekendtgørelsens § 55.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Gertie Lund, tlf. 7231 8619 (uddannelsesbekendtgørelsen), fuldmægtig Helle Rosenvold Anderson, tlf. 7231 8653 (eksamensbekendtgørelsen), specialkonsulent Thomas Voigt Lund, tlf. 7231 8664 (bacheloradgangsbekendtgørelsen, kandidatadgangsbekendtgørelsen og deltidsbekendtgørelsen), chefkonsulent Rolf Christian Lange, tlf. 7231 8565 (tilskuds- og revisionsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Gertie Lund
Chefkonsulent
Side

5/5

