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 Bilag 

Præcisering af minimumskrav til undervisning- og vejlednings-
udbud i forbindelse med Arts’ ”Politik for øget studieaktivitet på 
Arts’ uddannelser” 

Nedenstående detaljer vedr. beregning af minimumskrav kan blive revideret som føl-
ge af den endelig udmelding fra Uddannelsesministeriet om opgørelseskrav til under-
visningstimer. Der forventes en beslutning herom i efteråret 2013. 
 
Baggrund 
Jf. ”Politik for forøget studieaktivitet på Arts’ uddannelser” er Arts’ politik fra 2014 
at: 
- alle BA-uddannelser på Arts som minimum tilbyder 12 undervisnings- og vejled-
ningstimer pr. uge fordelt inden for et 14-ugers semester 
- alle KA-uddannelser på Arts som minimum tilbyder 8 undervisnings- og vejled-
ningstimer pr. uge fordelt inden for et 14-ugers semester 
 
Præciseringer af minimumkrav 
Ved ’timer’ forstås undervisningstimer (v. VIP, DVIP eller studenterinstruktorer) og 
vejledningstimer kollektivt eller individuelt. 
 
Semestre på 14 uger 
Der er på alle uddannelser frihed til at tilrettelægge undervisningsforløb, der er kor-
tere end 14 uger pr. semester, fx via særligt intensive forløb, som eventuelt afsluttes 
med eksamen på forskudte tidspunkter. Dog således, at antallet af timer samlet set 
for uddannelsen omregnet indfrier målsætningerne om hhv. 12 og 8 timer pr. uge i 14 
uger pr. semester. Hermed tilbydes i gennemsnit på hele BA-uddannelsen og hele KA-
uddannelsen hhv. 168 timer pr. semester og 112 timer pr.semester. Se desuden ne-
denfor for uddybninger. 
 
Undtagelser (fx projektorienterede forløb) 
Det er ikke alle dele af en uddannelse, det er muligt at opgøre undervisning- og vej-
ledningsudbuddet på. 
 
På bacheloruddannelserne opgøres der i udgangspunktet på hele BA-uddannelsen 
inkl. tilvalg og det semester hvor der skrives bachelorprojekt. 
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 På grund af mangfoldigheden af kombinationsmuligheder med tilvalgsfag, opgø-
res timerne på grunduddannelser og tilvalgsfag særskilt. Begge skal derfor hver 
især indfri målsætningerne. 

 Propædeutik tælles ikke med i opgørelserne. 
 HUMfag og eventuelle andre valgfag på BA-uddannelsen opgøres som et gen-

nemsnitstal. 
 Semestre med udlagt undervisning (krav om ophold i et andet land) tæller med i 

opgørelsen.  
 
På kandidatuddannelserne tælles der på 1., 2. og 3. semester  
 På uddannelser med profileringssemester på 3. semester, opgøres som et gen-

nemsnitstal af de udbudte profilfag.  
 Semestre, der i studieordningen kun indeholder feltstudier, praktik eller lign., 

opgøres ikke. 
 I forbindelse med kombinationer af uddannelseselementer, som udløser ECTS-

rammeudvidelser, tælles rammeudvidelsen ikke med i opgørelserne. 
 Specialesemesteret (normalt 4. semester) opgøres ikke. 
 
Uddybninger 
Fra efteråret 2012 begyndte semesterudvidelsen med en differentieret udvidelse til 13 
ugers semestre, hvilket forlænges til 14 ugers semestre fra F2014. Udvidelsen af se-
mesterlængden betyder ikke, at al undervisning dermed skal skemalægges henover 
alle 14 uger. 14 ugers undervisning pr. semester giver forøget mulighed for at tilrette-
lægge og samordne et samlet semesters undervisning og rammesatte aktiviteter, så 
arbejdsindsatsen kan forløbe i intensive faser, men uden kollisioner.  

Udvidelsen af semesterlængden skal endvidere ske under hensyntagen til at 
syge- og re-eksamination kan ske inden for samme semester og de studerende ikke 
forsinkes heraf. 

De udvidede semestre giver mulighed for, dels at studerende tilbydes under-
visning over en længere periode end 3 måneder pr. semester, dels at der kan tilrette-
lægges undervisningsintensive perioder i løbet af semestret, så udvikling af ramme-
satte aktiviteter og integrerede prøveformer får gode betingelser. Hermed forøges 
mulighederne samlet set for højere studieaktivitet. 
 
 
Implikationer 
For enkelte uddannelse betyder minimumkravet om hhv. 12 og 8 timer/uge i 14 
uger/semester, at der via tilførsel af ekstraordinære midler, på den korte bane skal 
ske en forøgelse af timetallet ved øget undervisning og vejledning ved DVIP og stu-
denterinstruktorer. Der er for alle uddannelser tale om en kontinuerlig proces, som 
på faglig relevant vis skal indfri minimumskravene. 
 
For alle uddannelser under Uddannelsesministeriet vil der blive krav om opgørelse af 
undervisning- og vejledningstimer fra efteråret 2014 jf. ovenstående model, dog med 
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forbehold for eventuelle justering som følge af den endelig udmelding fra Ministeriet i 
efteråret 2013. 
 
AU Studier har som følge af ovenstående krav til opgørelser af undervisnings- og vej-
ledningsudbuddet påbegyndt en udvikling på kort sigte af en systemunderstøttelse til 
formålet. Det forventes, at Ministeriet på længere sigte udvikler STADS til samme 
formål. 
 
Der henvises i øvrigt til: 
”Politik for øget studieaktivitet på Arts’ uddannelser” samt arbejdspapirerne; ”Model 
for fuldtidsstudieaktivitet og ECTS-basering” og 
”Konkrete projekter og handlingsplaner”. 


