
 

 

 

 
 Uddannelsesjura 

Aarhus Universitet  

Fredrik Nielsens Vej 5  

8000 Aarhus C 

Tlf .: 87150000 

Fax: 87150201 

E-mail:  stuf@au.dk 

www.au.dk 

 

 

 

 

Dato: maj 2015 

 
 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 Modtager(e): SNUK-båndet Notat 

Studerende der vender tilbage efter udlandsophold med mindre end 30 beståede ECTS point 

Drøftelse på møde i SNUK-båndet den 21. april 2015 

De nye regler om bedre merit ved studieophold bevirker, at forhåndsgodkendte me-

ritaktiviteter indgår i optællingen af ECTS-point. Hvis den studerende har fået for-

håndsmerit til at tage fag på en anden uddannelse eller anden uddannelsesinstituti-

on, er den studerende på forhånd tilmeldt det antal ECTS-point, som forhåndsmerit-

ten vedrører. I de tilfælde vil godkendelsen af forhåndsmeritten indgå i opgørelsen af 

60 ECTS-point eller 30 ECTS-point i den studerendes følgende studieår eller seme-

ster.  

 

Det er den studerende, der er ansvarlig for at sammensætte forslag til studieplan. 

Hvis der efter godkendelse af forhåndsmeritten sker ændringer i studieplanen, fx for-

di det viser sig, at et forhåndsmeriteret uddannelseselement ikke udbydes, kan uni-

versitetet efter forslag fra den studerende, foretage ændringer i forhåndsmeritten.  

 

Efter endt udlandsophold skal den studerende dokumentere såvel beståede som ikke-

beståede kurser.  

 

De nye regler om bedre merit skal ses i lyset af studiefremdriftsreformens tilmel-

dingskrav. Tilmeldingskravet bevirker, at undervisningstilmeldingen og eksamens-

tilmeldingen smelter sammen. Under normale omstændigheder vil det således frem-

adrettet som udgangspunkt ikke længere være muligt – efter tilmeldingsfristerne – at 

framelde et fag eller 1./2.prøveforsøg. Forhåndsmeritten indgår således som en bin-

dende del af den studerendes studieprogram.  

 

Spørgsmålet er herefter hvordan universitetet skal håndtere studerende, der har væ-

ret på udlandsophold og kommer hjem uden at have deltaget i 30/60 ECTS fag, har 

manglede dokumentation for denne deltagelse eller ikke har bestået 30/60 ECTS.  

 

Ved udlandsophold forstås, at den studerende, som led i sin uddannelse, tager et stu-

dieophold i udlandet. Gæstefag og projektorienterede forløb er ikke i denne sammen-

hæng et udlandsophold.  
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Der er ikke hjemmel til at udskrive studerende, der kommer tilbage fra et udlandsop-

hold med færre end 30 beståede ECTS-point. Der er ligeledes heller ikke hjemmel til 

at pålægge de studerende at tage mere end 60 ECTS i et studieår. Som udgangspunkt 

vil der heller ikke være hjemmel til at tilmelde den studerende direkte til 2. prøvefor-

søg / 3. prøveforsøg herhjemme med mindre faget i udlandet og på AU er helt sam-

menlignelige.  

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har i forbindelse med følgebrev til ”frem-

drifts”bekendtgørelserne tilkendegivet, at universitetet kan dispensere fra reglerne 

vedrørende studiegennemførelse i de tilfælde, hvor der ikke kan fremskaffes doku-

mentation for de beståede kurser, eller hvor ikke-udbudte kurser ikke bliver erstattet 

af andre kurser, hvis den studerende er uden skyld i de nævnte forhold.  

 

En dispensation betyder, at det manglende udlandsophold (omregnet til ECTS-point) 

fradrages i kravet om fremdrift (i form af tilmelding til fag og prøver) på studiet.  

 

I praksis er udmeldingen i følgebrevet vanskelig at håndtere, i det universitetet sjæl-

dent vil have mulighed for inden for ovenstående rammer at tilmelde den studerende 

til de manglende ECTS inden for samme studieår.  

 

På den baggrund er det vurderingen at ”uden skyld” vurderingen bør være lempelig. 

De fleste studerende, der kommer tilbage fra et udlandsophold med færre end 30 

ECTS, vil formentlig ende med en nedsættelse af tilmeldingskravet/ framelding af et 

eller flere fag. Konsekvensen er at den studerende må indhente de manglende ECTS 

på et senere tidspunkt i sin uddannelse. I nogle tilfælde vil det bevirke en studietids-

forlængelse.  

 

Såvel SDU som KU har på forespørgsel oplyst, at de vil være meget pragmatiske i for-

hold til finde løsninger for den gruppe af studerende. Udgangspunktet på de to uni-

versiteter vil være, at studerende skal indhente de manglende ECTS på et senere tids-

punkt i sin uddannelse.  

 

 


