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Aftale om justering af fremdriftsreformen – præcisering af retsgrund-
laget m.v. 
 
Som opfølgning på den politiske aftale af 20. november 2015 om justering af frem-
driftsreformen skal Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser, gøre opmærksom på følgende forhold:  
 
1. Merit ved studieskift 
Der blev med den politiske aftale om fremdriftsreformen fra 2013 indført nye regler 
om merit ved studieskifte med det formål at undgå dobbeltuddannelse. 
 
Initiativ 5 i den politiske aftale om justering af fremdriftsreformen fra 2015 har 
overskriften "Faglig relevant merit ved studieskift". Det fremgår heraf, at de gæl-
dende meritregler skal forstås sådan, at merit altid skal være faglig relevant for den 
uddannelse, hvor den pågældende studerende er optaget. Studerende har fortsat 
pligt til at oplyse og søge merit for tidligere beståede fagelementer, og universitetet 
skal altid foretage en meritvurdering af studerendes tidligere beståede fagelemen-
ter. Der skal dog ikke gives merit, hvis fagelementet ikke er faglig relevant for den 
uddannelse, hvor den pågældende er optaget.  
 
Afgørelse om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering. Dette er ikke blevet 
ændret med reglerne om merit ved studieskifte, ligesom det heller ikke har været 
hensigten, at universiteterne ændrer deres meritpraksis i øvrigt.   
 
Det forudsættes, at merit for tidligere beståede uddannelseselementer i videst mu-
ligt omfang indpasses i den nye uddannelses ramme for valgfag/valgfrie uddannel-
seselementer. Uanset dette, kan det studienævn, der træffer afgørelse, dog vurdere, 
om ansøgerens beståede uddannelseselementer har den fornødne faglige sammen-
hæng med de valgfag, der normalt tilbydes studerende på den uddannelse, som 
ansøgeren er blevet optaget på. 
 
Det enkelte universitet har ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af de uddannel-
ser, som universitetet udbyder, herunder også en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af 
behandling af ansøgning om optagelse og ansøgning om merit. Universitetet har 
endvidere ansvar for uddannelsernes faglige indhold og niveau. Det indebærer også 
et ansvar for, at universitetets interne regler sikrer rimelige muligheder for frem-
drift og progression – også når en studerende har fået merit for tidligere beståede 
uddannelseselementer eller beskæftigelse. 
 
2. Offentliggørelse af meritpraksis 
I forlængelse af afsnit 1, ovenfor, skal styrelsen erindre om, at et universitet skal 
offentliggøre en statistik over universitetets afgørelser om merit, herunder for-
håndsmerit, på universitetets hjemmeside. Der henvises til § 36 i bekendtgørelse 
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nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universi-
teterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og § 12 i bekendtgørelse nr. 1517 af 16. de-
cember 2013 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (me-
ritankenævnsbekendtgørelsen). 
 
3. Orlov til forskningsår m.m. 
Det fremgår af den politiske aftale af 20. november 2015 om justering af frem-
driftsreformen, at aftalepartierne lægger vægt på, at bachelor- og kandidatuddan-
nelserne tilrettelægges således, at der er gode muligheder for blandt andet studie-
ophold i udlandet og projektorienterede forløb, eventuelt i tilknytning til områder 
uden for universitetet i Danmark eller i udlandet – uden at dette medfører unødige 
forsinkelser i studiet. Endvidere lægger partierne vægt på, at der i relevant omfang 
er mulighed for orlov til f.eks. forskning m.v., hvis universitetet vurderer det hen-
sigtsmæssigt. 
 
Regeringen opfordrer desuden universiteterne til – hvor det vurderes fagligt rele-
vant – at der gives orlov til de bachelor- eller kandidatstuderende, der ønsker at 
tage et lønnet praktikophold i en virksomhed i Tyskland. Der henvises til regerin-
gens strategi for Tyskland fra februar 2016.  
 
4. Specialetilrettelæggelse 
Partierne bag den politiske aftale om justering af fremdriftsreformen konstaterer, 
at det er op til det enkelte universitet at tilrettelægge tidspunkterne for, hvornår 
specialeperioden på kandidatuddannelsen begynder og slutter, og hvornår specialet 
bedømmes m.v. Partierne finder det centralt, at uddannelserne tilrettelægges, så 
studerende har tilstrækkeligt tid til at udarbejde deres specialer.  
 
Det fremgår af aftalen, at ministeriet i forlængelse heraf vil præcisere mulighederne 
for at tilrettelægge specialeperioderne over for universiteterne, så de lever op til 
gældende regler for studerendes arbejdsbelastning (ECTS-point) og dokumentation 
af færdigheder. 
 
Styrelsen skal i forlængelse heraf oplyse, at det i forbindelse med høringen af 12. 
maj 2016 over udkast til bekendtgørelser på universitetsområdet, der følger op på 
lov nr. 411 af 11. maj 2016 om ændring af universitetsloven m.fl. (justering af frem-
driftsreformen m.v.), er foreslået at gøre specialets placering på kandidatuddannel-
sen mere fleksibelt, så specialet fremover frit kan placeres på andet studieår af ud-
dannelsen og således ikke længere behøver at afslutte uddannelsen. Endvidere er 
det foreslået at afkorte bedømmernes frist til at bedømme specialer fra op til 2 må-
neder til op til 6 uger. Forslaget har været drøftet med universiteterne på styrelsens 
dialogmøde den 19. april 2016. På dette møde var der fra universiteternes side op-
bakning til forslaget, idet det blev vurderet, at udfordringerne med specialetilrette-
læggelsen dermed kan løses.  
 
5. Supplering med henblik på at opfylde adgangskrav til kandidatud-
dannelse 
Med lov nr. 411 af 11. maj 2016 om ændring af universitetsloven m.fl. får universite-
terne mulighed for igen at udbyde supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik 
på at opfylde adgangskrav til kandidatuddannelse, dog med visse begrænsninger. 
 
Det fremgår af den politiske aftale om justering af fremdriftsreformen, at partierne 
er enige om, at genindførelse af suppleringsmuligheden ikke skal føre til en utilsig-
tet stigning i omfanget af supplering – og deraf følgende deltagerbetaling. Af afta-
len fremgår det derfor, at ministeriet vil føre en regelmæssig dialog med sektoren 
herom, og at partierne vil blive orienteret om status én gang om året.  
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Det fremgår endvidere af aftalen, at partierne lægger vægt på, at uddannelserne 
tilrettelægges, så behovet for faglig supplering, når studerende ønsker optagelse på 
en kandidatuddannelse, minimeres, uden at det sker på bekostning af det faglige 
niveau.  
 
Herudover vil ministeriet i løbet af 2016 tage initiativ til drøftelser mellem univer-
siteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne om at skabe bedre fagli-
ge overgange fra bachelor- og professionsbachelor til kandidatuddannelser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
Nils Agerhus 
Direktør 
 
 

 


