KØBENHAVNS UNIVERSITET

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til
undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1061 af 30. juni
2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
(uddannelsesbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni
2016
1. om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
(eksamensbekendtgørelsen).
2. Tilmelding til fag og prøver

Kapitel 1
Tilmelding til fag
§ 1. Der er på Københavns Universitet ikke fastsat et krav om
obligatorisk tilmelding til fag og prøver i bestemt antal ECTS-point pr.
studieår. Der skal dog fastsættes krav om tilmelding til fag i forbindelse
med en tilmelding til et speciale, hvor der gives en længere
afleveringsfrist under forudsætning af, at den studerende tager fag
sideløbende med specialet.
Stk. 2. Den studerende bliver administrativt tilmeldt obligatoriske fag
på bacheloruddannelsen på minimum første studieår. Fakulteterne kan
beslutte, at de studerende bliver administrativt tilmeldt obligatoriske fag
på de øvrige studieår på bacheloruddannelsen samt på
kandidatuddannelsen.
Stk. 3. Den studerende er selv ansvarlig for at tilmelde sig øvrige
obligatoriske fag, jf. stk. 2, valgfag, tilvalg og sidefag samt at
gentilmelde afmeldte obligatoriske fag. Tilmeldingen skal ske via
STADS-studenterselvbetjeningen inden for de fastsatte
tilmeldingsfrister.
Stk. 4. Den studerende kan i en eftertilmeldingsperiode af- og
tilmelde sig fag samt skifte hold, såfremt der er ledige pladser, jf. dog
førsteårsprøvens deltage- og beståkrav i kapitel 3, krav om løbende
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studieaktivitet i kapitel 4 og maksimale studietider for uddannelsen i
kapitel 5. Eftertilmeldingsperioden er af 2 ugers varighed med afslutning
op til semesterstart. For uddannelser med blokstruktur afholdes
eftertilmeldingsperioden op til hver af de 4 blokke.
Stk. 5. Det er ikke muligt at afmelde et fag efter afslutningen af
eftertilmeldingsperiodens udløb, medmindre der foreligger usædvanlige
omstændigheder.

Kapitel 2
Tilmelding til prøver
§ 2. Den studerende bliver administrativt tilmeldt det 1. prøveforsøg i
tilknytning til undervisningstilmeldingen.
Stk. 2. Den studerende er selv ansvarlig for tilmelding til 2. og 3.
prøveforsøg inden for de fastsatte tilmeldingsfrister.
Stk. 3. Hvis den studerende afmelder 1. prøveforsøg eller får
dispensation på grund af usædvanlige forhold, jf. stk. 7, er den
studerende selv ansvarlig for gentilmelding til 1. prøveforsøg.
Stk. 4. Den studerende beslutter selv, hvornår prøveforsøgene skal
placeres, jf. dog krav til studieaktivitet § 4, stk. 2 og kapitel 5, der
indebærer, at den studerende alene skal have haft mulighed for
deltagelse i prøveforsøgene, for at de der omtalte regler kan få virkning.
Stk. 5. På uddannelser med semesterstruktur udbydes der en omprøve
i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. På
uddannelser med blokstruktur udbydes der en omprøve senest 6 måneder
efter afholdelse af den ordinære prøve.
Stk. 6. Den studerende har mulighed for at afmelde både 1., 2. og 3.
prøveforsøg inden for de fastsatte afmeldingsfrister, jf. dog
førsteårsprøvens deltage- og beståkrav i kapitel 3, krav om løbende
studieaktivitet i kapitel 4 og maksimale studietider for uddannelsen i
kapitel 5.
Stk. 7. Hvis den studerende ikke deltager i en tilmeldt prøve,
betragtes det som et brugt prøveforsøg, medmindre der foreligger
usædvanlige forhold.

Kapitel 3
Førsteårsprøven
§ 3. Den studerende skal inden udgangen af første studieår efter
studiestart have deltaget i prøver på i alt 45 ECTS-point og inden
udgangen af andet studieår efter studiestart have bestået prøver på i alt
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45 ECTS-point, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.
Fakulteterne skal fastsætte førsteårsprøven i studieordningerne.
Stk. 2. Det er muligt at dispensere fra tidsfristerne i stk. 1, hvis der
foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 4
Krav om løbende studieaktivitet
§ 4. Den studerende skal som minimum bestå prøver på i alt 45 ECTSpoint hvert studieår. Kravet administreres som et akkumuleret
studieaktivitetskrav. Det gælder for studerende både på
bacheloruddannelsen, professionsbacheloruddannelsen og
kandidatuddannelsen.
Stk. 2. Den studerende skal have mulighed for at aflægge 3
prøveforsøg i fag fra det pågældende studieår, inden den studerende kan
udskrives fra uddannelsen. Det medfører, at studerende, der efter
afslutningen af studieåret ikke har bestået det akkumulerede
studieaktivitetskravs antal ECTS-point, modtager et varsel med
oplysninger om tidspunktet, hvor den studerende skal leve op til
studieaktivitetskravet for at kunne fortsætte uddannelsen. Den
studerende vil samtidig få tilbud om studievejledning.
Stk. 3. Det er muligt at dispensere fra det løbende
studieaktivitetskrav, hvis den studerende er eliteidrætsudøver,
iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk
Ungdoms Fællesråd (DUF) eller der foreligger usædvanlige forhold,
herunder funktionsnedsættelse.
Stk. 4. For at være iværksætter skal den studerende kunne
dokumentere a) at være optaget i én af Københavns Universitets UCPH
Innovation Hub og være en del af en virksomhed med et gyldigt cvr.nr.
samt at bruge en væsentligt del af sin tid på aktiviteter forbundet med
iværksætteri, svarende til minimum 20 timer ugentligt eller b) at have et
firma med et gyldigt cvr.nr. der enten har en årlig omsætning på
minimum 200.000 kr., eller har fået tilført ekstern finansiering på
minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra
Innovationsfonden eller lignende).
Stk. 5. Studerende, der er iværksættere, jf. stk. 4, kan maksimalt få
dispensation fra det løbende studieaktivitetskrav i et studieår på en
bacheloruddannelse og et studieår på en kandidatuddannelse.
Stk. 6. Det løbende studieaktivitetskrav bliver for iværksættere, jf.
stk. 4, nedsat til 30 ECTS-point for det pågældende studieår.
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Kapitel 5
Maksimale studietider for uddannelserne
§ 5. Det skal i studieordningen for universitetets bacheloruddannelser
fastsættes, at studerende optaget pr. 1. september 2016 eller senere skal
have afsluttet bacheloruddannelsen inden for normeret studietid
(herunder eventuel propædeutik) + 1 år. Studerende, der ikke har
afsluttet uddannelsen inden for den maksimale studietid, vil blive
udskrevet fra universitetet, jf. dog stk. 6.
Stk. 2. Det skal i studieordningen for universitetets
kandidatuddannelser fastsættes, at studerende optaget pr. 1. september
2016 eller senere skal have afsluttet kandidatuddannelsen inden for
normeret studietid + 1 år. Studerende, der ikke har afsluttet uddannelsen
inden for den maksimale studietid, vil blive udskrevet fra universitetet,
jf. dog stk. 6.
Overgangsordning for studerende, der allerede er optaget på en
bachelor- eller kandidatuddannelse før 1. september 2016
Stk. 3. Studerende på Det Humanistiske Fakultet, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Naturog Biovidenskabelige Fakultet er fortsat omfattet af de maksimale
studietider for bachelor- og kandidatuddannelserne, der fremgår af deres
studieordning.
Stk. 4. Studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet bliver
omfattet af følgende regler:
a. Studerende optaget på en bacheloruddannelse 1. september 2015 skal
senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2020.
b. Studerende optaget på en bacheloruddannelse 1. september 2014 skal
senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2019.
c. Studerende optaget på en bacheloruddannelse 1. september 2013 eller
tidligere skal senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2018.
d. Studerende optaget på en kandidatuddannelse 1. februar 2016 skal
senest have afsluttet uddannelsen 31. januar 2020.
e. Studerende optaget på en kandidatuddannelse 1. september 2015 skal
senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2019.
f. Studerende optaget på en kandidatuddannelse 1. februar 2015 skal
senest have afsluttet uddannelsen 31. januar 2019.
g. Studerende optaget på en kandidatuddannelse 1. september 2014 eller
tidligere skal senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2018.

SIDE 4 AF 5

Stk. 5. Studerende på Det Teologiske Fakultet bliver omfattet af
følgende regler:
a. Studerende optaget på en bacheloruddannelse 1. september 2015
skal senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2021, såfremt den
studerende har propædeutik på uddannelsen. Ellers er den studerende
omfattet af stk. 4a.
b. Studerende optaget på en bacheloruddannelse 1. september 2014
skal senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2020, såfremt den
studerende har propædeutik på uddannelsen. Ellers er den studerende
omfattet af stk. 4b.
c. Studerende optaget på en bacheloruddannelse 1. september 2013
eller tidligere skal senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2019,
såfremt den studerende har propædeutik på uddannelsen. Ellers er
den studerende omfattet af stk. 4c.
d. Studerende optaget på en kandidatuddannelse 1. februar 2016 skal
senest have afsluttet uddannelsen 31. januar 2020.
e. Studerende optaget på en kandidatuddannelse 1. september 2015
skal senest have afsluttet uddannelsen 31. august 2019.
f. Studerende optaget på en kandidatuddannelse 1. februar 2015 skal
senest have afsluttet uddannelsen 31. januar 2019.
g. Studerende optaget på en kandidatuddannelse 1. september 2014
eller tidligere skal senest have afsluttet kandidatuddannelsen 31.
august 2018.
Stk. 6. Det er muligt at dispensere fra de maksimale studietider for
afslutning af bachelor- og kandidatuddannelsen, jf. stk. 1-5, hvis der
foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 6
Ikrafttræden
§ 6. Disse regler har virkning fra efterårssemesteret 2016 og skal
implementeres i studieordningerne for bachelor- og
kandidatuddannelserne.
Stk. 2. § 1, stk. 1, 2. punkt træder i kraft den 1. april 2017.
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