KØBENHAVNS UNIVERSITET

Fælles regler på Københavns Universitet om orlov
Disse regler er fastsat med hjemmel i § 36 i bekendtgørelse nr. 257 af 18.
marts 2015 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og § 1 i
ændringsbekendtgørelse nr. 1067 af 30. juni 2016 samt § 22 i
bekendtgørelse nr. 258 af 18. marts 2015 om adgang til kandidatuddannelser
ved universiteterne og § 1 i ændringsbekendtgørelse nr. 1068 af 30. juni
2016.
Kapitel 1
Orlov
§ 1. Studerende ved Københavns Universitet kan få orlov efter nedenstående
regler.
Stk. 2. En bachelorstuderende, der har gennemført første studieår på
bacheloruddannelsen og har bestået prøverne på første studieår (60 ECTSpoint), kan få tildelt orlov i et semester/to blokke på bacheloruddannelsen
uden særlig grund.
Stk. 3. En kandidatstuderende kan ikke få orlov, jf. dog stk. 5 og stk. 12.
Stk. 4. En ansøgning om orlov i henhold til stk. 2 skal modtages på
fakultetet før blok- eller semesterstart i henhold til de gældende frister.
Stk. 5. Orlov, der er begrundet i barsel, adoption, værnepligt, FN-tjeneste og
lignende, meddeles uanset tidligere afholdt orlov i løbet af uddannelsen og
uanset, om første studieår på bacheloruddannelsen er bestået.
Stk. 6. Orlov medfører, at uddannelsens løbende studieaktivitetskrav stilles i
bero i orlovsperioden.
Stk. 7. Orlov uden særlig grund i henhold til stk. 2 medfører ikke, at
uddannelsens tidsfrister for afslutning af uddannelsen stilles i bero i
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orlovsperioden. Orlov i henhold til stk. 5 og stk. 12 medfører, at
uddannelsens tidsfrister for afslutning af uddannelsen stilles i bero.
Stk. 8. Den studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen
inden for den pågældende uddannelse.
Stk. 9. Den studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i prøver inden for
uddannelsen, medmindre det er omprøver til fag fra foregående
semester/blok.
Stk. 10. Orlov i henhold til stk. 5 og stk. 12 kan afbrydes i løbet af
semesteret/blokken. Den studerende har derefter mulighed for at deltage i
prøver på uddannelsen, hvis der er ansøgt inden de gældende frister herfor.
Stk. 11. Orlov uden særlig grund i henhold til stk. 2 kan ikke afbrydes, dog
vil det være muligt at afbryde orlovsperioden umiddelbart inden deltagelse i
sommerskole eller omprøver.
Stk. 12. Universitetet kan dispensere fra stk. 2-4, hvis der foreligger
usædvanlige forhold. En kandidatstuderende, der har påbegyndt
specialeperioden, kan ikke få orlov på grund af usædvanlige forhold, men
kan få en forlængelse af specialeperioden.
Kapitel 2
Ikrafttrædelse
§ 2. Disse regler træder i kraft den 1. september 2016 og har virkning fra
forårssemesteret 2017 for alle bachelor- og kandidatstuderende, der er
indskrevet ved Københavns Universitet, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Alle tidligere regler om orlov ophæves med disse reglers
ikrafttræden.
Stk. 3. Studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016
vil have mulighed for orlov uden særlig grund i et semester/to blokke på den
resterende del af deres kandidatuddannelse, såfremt de ikke allerede har
afholdt et års orlov uden særlig grund efter de tidligere orlovsregler.
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