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For at EDDI kan systemunderstøtte studienævnenes arbejde med studieordninger er det nødvendigt, at der opnås enighed og fælles forståelse af, hvad
der forstås ved ændringer i en studieordning og nye studieordninger.
Det overordnede regelsæt definerer ikke klart kategorierne, men af Uddannelsesbekendtgørelsen fremgår:
§ 25. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf
tager universitetet en drøftelse med aftagerpaneler, autorisationsmyndigheder og relevante organisationer og indhenter udtalelser fra censorformandskabet om de forhold, der berører prøve- og eksamenssystemet, jf. eksamensbekendtgørelsen.
Stk. 2. Inden en studieordning godkendes og ved væsentlige ændringer af
studieordningen, skal universitetet sikre koordinering med andre universiteter, der udbyder samme eller beslægtede uddannelser.
Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et
studieårs begyndelse.
Stk. 4. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de
fornødne overgangsregler.
Stk. 5. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside.
Der opereres altså med tre termer ift. studieordninger på det punkt:
y
y
y

Ny studieordning
Væsentlige ændringer
Ændringer

Systemunderstøttelsen i EDDI må altså tage udgangspunkt i disse definitioner, og herudover vil det også være relevant at arbejde med termen overgangsregler, der betegner følgerne af væsentlige ændringer og ny studieordning for allerede optagne studerende.
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Ændringer af en studieordning:
Ændring af en studieordning kan ske løbende under respekt for allerede indskrevne studerende, da den vedrører både nuværende og kommende studerende.
Ændringer kan træde i kraft løbende. Det vil dog være hensigtsmæssigt at lade det ske til et semester/kvarters begyndelse af hensyn til de studerendes
planlægning og forventninger. Er eksemplerne mærket med *, skal ændringen
ske inden undervisningen, der leder frem til pågældende prøve påbegyndes.
Der er tale om ændring af en studieordning, når ændring en vedrører:
y Nye valgfrie prøver*
y Forudsætning for indstilling til en prøve
y eksempelvis regler om deltagelse i undervisning*
y Prøveform
y eksempelvis fra mundtlig til skriftlig*
y Censurform
y fra ingen censur til ekstern eller omvendt
y Bedømmelsesform
y ??
y Ændring af læringsmål for prøven*
y Eksamensvarighed
y Hjælpemidler til prøven
y Prøvens tidsmæssige placering
y eksempelvis?
y Regler der ikke vedrører studiestrukturen
y eksempelvis ændring af kvalifikaktionsbeskrivelsen
y Prøvenavne for valgfrie prøver*
y Prøvevægt for valgfrie prøver*
y Progressionsbestemmelser for valgfrie prøver*
Væsentlige ændringer af en studieordning:
Væsentlige ændringer af en studieordning træder som tidligere nævnt i kraft
ved et studieårs begyndelse. For * mærkede bullets gælder, at hvis allerede
optagne studerende påvirkes af ændringen, er der tale om en ny studieordning
Der er tale om væsentlig ændring af en studieordning, når ændringen vedrører:
y Prøvenavne for obligatoriske prøver*
y Prøve vægte for obligatoriske prøver*
y Ændring af 1. årsprøve
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y
y
y

Bedømmelsesform for obligatoriske prøver*
Progressionsbestemmelser for obligatoriske prøver*
Karaktergennemsnit?

Ny studieordning:
Nye studieordninger træder i kraft ved et studieårs begyndelse.
Der er tale om en ny studieordning, når ændringen vedrører:
y Uddannelsens navn
y Uddannelsens grad
y Udbydende studienævn
y Ny bekendtgørelse
En dekan kan altid vælge at godkende en studieordning som ny, selvom ovenstående forhold ikke er opfyldt, hvis det skønnes, at den indeholder så væsentlige ændringer, at det er hensigtsmæssigt.
Overgangsregler:
Ved væsentlige ændringer og godkendelse af nye studieordninger forpligtiges
studienævnet til at udarbejde overgangsregler. Overgangsreglerne skal fremgå
af de(n) oprindelige studieordning(er), da de(n) er det juridiske grundlag for
allerede optagne studerendes studieforløb.
Overgangsreglerne kan indeholde frister for færdiggørelse af uddannelsen og
retningslinjer for overførsel til ny studieordning.

