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Uddannelsesstrategisk Sekretariat 

Kia, 23. september 2015 

 

 

De overordnede rammer for udbud af erhvervsrettet forskningsbaseret 

deltidsuddannelse ved universiteterne og udbud af erhvervsrettet 

videregående åben uddannelse   

 
Aarhus Universitets udbud af andre former for uddannelse og kurser end universitetets 

heltidsuddannelser til bachelor- og kandidatstuderende er reguleret af tre forskellige regelsæt 

afhængig af, hvilken aktivitet det drejer sig om. 

 

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse (deltidsbekendtgørelsen) regulerer dels udbud af 

universitetets forskningsbaserede heltidsuddannelser tilrettelagt med undervisning på deltid, inkl. 

tompladsordning, dels udbud af universitetets forskningsbaserede deltidsuddannelser, dvs. 

masteruddannelser. Udbuddene tilrettelægges og gennemføres efter uddannelsens regler og reglerne 

i Deltidsbekendtgørelsen.  Der opkræves deltagerbetaling. Statstilskud udløses på grundlag af betalte 

indskrivninger omregnet til årsværk.  

  

Lov om åben uddannelse og bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau regulerer 

dels universitetets udbud af professionsbacheloruddannelser (fx tandplejer- og ingeniøruddannelser) 

med undervisnings tilrettelagt på deltid, inkl. tompladsordning, dels udbud af deltidsuddannelser på 

videregående (diplomuddannelser) eksempelvis HD-uddannelsen og diplomuddannelsen i oral 

helse. Udbuddene tilrettelægges og gennemføres efter uddannelsens regler og reglerne i 

Bekendtgørelse om videregående åben uddannelse. Der opkræves deltagerbetaling. Statstilskud 

udløses på grundlag af betalte indskrivninger omregnet til årsværk. 

 

Desuden har universitetet mulighed for at tilbyde fx kurser som indtægtsdækket virksomhed efter 

reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Der opkræves deltagerbetaling. Intet statstilskud. 

  

De udbudstyper, der er omfattet af de forskellige regelsæt, er kort omtalt nedenfor. 

 

Udbudstyper efter Deltidsbekendtgørelsen  

Masteruddannelser En masteruddannelse er en forskningsbaseret videregående uddannelse 
inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Masteruddannelser findes 
ikke som heltidsuddannelser.  Den udbydes som enten en reguleret 
uddannelse efter bekendtgørelsen om masteruddannelser ved universiteterne 
eller som en masteruddannelse tilrettelagt som et fleksibelt forløb med en 
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personlig uddannelsesplan/studieordning i medfør af bekendtgørelsen om 
fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne. Begge typer 
masteruddannelser har hjemmel i ”Lov om erhvervsrettet grunduddannelse 
og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne". 
Denne hjemmel er indføjet i Universitetsloven. 

 

Heltidsuddannelser  Ordinære bachelor- og kandidatuddannelser efter 
Uddannelsesbekendtgørelsen tilrettelagt på deltid. Ved udbud efter 
deltidsbekendtgørelsen er der undtagelser fra reglerne, fx krav om 
førsteårsprøve og kravene i Fremdriftsreformen. 

 

Enkeltfag Enkeltfag er en faglig afgrænset del af en akkrediteret/godkendt uddannelse, 
heltids- som deltidsuddannelse fx en masteruddannelse. Tompladsordningen 
er også udbud af enkeltfag. Tompladsordningen giver mulighed for optagelse 
og indskrivning på et kursus tilrettelagt for heltidsstuderende. 

 

Fagspecifikke kurser Fagspecifikke kurser er undervisningsforløb på 1 til 4 ugers varighed 
omregnet til heltid (30 til 120 timer). Kurserne skal bygge på elementer, som 
indgår i universiteternes deltids- eller heltidsuddannelser. Der kan ikke 
afholdes eksamen eller udstedes eksamensbevis, da det ikke er en del af en 
godkendt studieordning. Ved fagspecifikke kurser udløses et mindre 
statstilskud ved 1200 undervisningstimer af 45 min. varighed. 

Udbudstyper efter bekendtgørelse om åben uddannelse (erhvervsrettet 

voksenuddannelse) på videregående niveau 

  

Diplomuddannelser En diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse. Den 
udbydes kun som åben uddannelse. Diplomuddannelser findes ikke som 
heltidsuddannelser. Diplomuddannelser reguleres af bekendtgørelse om 
diplomuddannelser. Der kan også udbydes en diplomuddannelse tilrettelagt 
som et fleksibelt forløb med en personlig uddannelsesplan/studieordning i 
medfør af bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående 
uddannelser for voksne. Begge typer diplomuddannelser har hjemmel i ”Lov 
om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse 
(videreuddannelsessystemet) for voksne".  

 

Heltidsuddannelser Ordinære professionsbacheloruddannelser på heltid tilrettelagt på deltid. Dog 
særlige bestemmelser for praktik, der indgår i en uddannelse. Kravet vedr. 
førsteårsprøve omfatter ikke udbud under åben uddannelse. 

 
Enkeltfag Enkeltfag er en faglig afgrænset del af en akkrediteret/ministerielt godkendt 

uddannelse, heltids- som deltidsuddannelse, som fx et HD- enkeltfag. 
Tompladsordningen er også udbud af enkeltfag. Tompladsordningen giver 
mulighed for optagelse og indskrivning på et kursus tilrettelagt for 
heltidsstuderende. 
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Fagspecifikke kurser Fagspecifikke kurser er undervisningsforløb på 1 til 4 ugers varighed 
omregnet til heltid (30 til 120 timer). Kurserne skal bygge på elementer, som 
indgår i universiteternes deltids- eller heltidsuddannelser. Der kan ikke 
afholdes eksamen eller udstedes eksamensbevis, da det ikke er en del af en 
godkendt studieordning. Ved fagspecifikke kurser udløses er mindre 
statstilskud ved 1200 undervisningstimer af 45 min. varighed. 

Markedsføring Der er udførlige bestemmelser vedr. markedsføring for udbud omfattet af 
bekendtgørelsen om åben uddannelse på videregående niveau.  

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

 

IDV- uddannelser Universitetet kan uden statstilskud efter aftale med virksomheder eller 
lignende herunder fx medlemmer af bestemte faglige organisationer udbyde 
uddannelsesaktiviteter til disse efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed 
i Finansministeriets budgetvejledning. Ingen statstilskud. Udbuddene 
finansieres alene via deltagerbetaling. Uddannelsesaktiviteten skal være 
hægtet op på en reguleret og åbent udbudt uddannelse, fx en master- eller 
diplomuddannelse. Aktiviteten følger uddannelsens regler. 

 
IDV- kurser Universitetet kan efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed i 

Finansloven og i Finansministeriets budgetvejledning på kommerciel basis 
udbyde kurser enten på det almindelige kursusmarked eller som kurser 
rekvireret af en privat eller offentlig virksomhed. IDV- kurser finansieres 
alene via deltagerbetaling. Kurset er ikke omfattet af 
uddannelsesbekendtgørelser eller studieordning. Der kan ikke afholdes 
prøver eller udstedes et eksamensbevis. Kurserne skal være en naturlig 
udløber af universitetets forsknings- og uddannelsesvirksomhed. Fastsættelse 
af deltagerbetalingen skal ske således, at der ikke sker 
konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter. Både 
direkte og indirekte omkostninger skal dækkes.  Der er ved Aarhus 
universitet fastsat et regelsæt for indtægtsdækket virksomhed, som udmønter 
Finansministeriets budgetvejledning. 

 

Korte kurser Korte kurser er en benævnelse for IDV-kurser på de faglige og niveaumæssige 
områder, hvor de bekendtgørelsesregulerede deltidsaktiviteter udbydes i 
medfør af bekendtgørelse om åben uddannelse på de videregående niveauer 
(professionsbachelor-, diplom-, akademiuddannelser ). Kurserne har i en 
periode udløst statstilskud, men udbydes og finansieres nu udelukkende som 
indtægtsdækket virksomhed.  
På disse områder stilles en række specifikke krav vedr. antal timer (min. 30 
undervisningstimer, højst 240 undervisningstimer), til kursusbeskrivelse og 
til udvælgelse af ansøgere. 


