
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og 

kandidatuddannelser ved universiteterne  

(uddannelsesbekendtgørelsen) 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne 

(uddannelsesbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:  

 

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser« til »Styrelsen for Forskning 

og Uddannelse«. 

 

2. § 19 ophæves.   

 

3. Efter § 24 indsættes kapitel 5 a med overskriften Projektorienterede forløb mv.  

 

4. I § 25, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »En«: »bachelor- og«. 

 

5. I § 25, stk. 1, 1. pkt., indsættes før »§ 20«: »§ 13 og«. 

 

6. I § 25, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »uden for universitetet,«: »herunder i udlandet,«. 

 

7. I § 25 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:  

»Stk. 4. Den studerende kan under et projektorienteret forløb i udlandet modtage løn, hvis der er lovkrav 

om mindsteløn i det pågældende land under sådanne forløb.« 

Stk. 4 bliver herefter stk. 5. 

 

8. Efter § 25 indsættes i kapitel 5 a: 

»§ 25 a. Bachelor- og kandidatstuderende kan under ulønnede projektorienterede forløb, ulønnet 

praktik og obligatoriske, ulønnede studieophold i Danmark og i udlandet modtage en erkendtlighed, hvis 

1) den studerende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed, 

2) den studerende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for 

opholdet, 

3) der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen 

feriegodtgørelse, 

4) erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn 

kan påregne at modtage, 

5) det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og  

6) beløbet ikke er højere end svarende til 3.000 kr. om måneden.« 

 

9. I § 33, stk. 2, nr. 10, ændres »jf. § 19« til: »jf. § 25«. 

 

§ 2 

 



Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. 

 

 

Kapital 5 a i sin helhed med ændringer:  

 

    § 25. En bachelor- og kandidatuddannelse kan inden for den normerede studietid, jf. § 13 og § 20, 

indeholde projektorienterede forløb, eventuelt i tilknytning til områder uden for universitetet i Danmark eller 

i udlandet, jf. stk. 3. Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen som en integreret del af uddannelsens 

fag eller fagelementer, der afsluttes med en prøve. 

Stk. 2. Universitetet skal sikre, at den studerende under et projektorienteret forløb opnår målene for 

læringsudbyttet. Endvidere giver universitetet den studerende faglig vejledning som led i forløbet. 

Stk. 3. Hvis et projektorienteret forløb foregår i tilknytning til områder uden for universitetet, herunder i 

udlandet, skal forløbet godkendes af universitetet, inden den studerende påbegynder dette. I universitetets 

godkendelse indgår, at forløbet er fagligt relevant for uddannelsen og kan tilrettelægges inden for 

uddannelsens normerede studietid. 

Stk. 4. Den studerende kan under et projektorienteret forløb i udlandet modtage løn, hvis der er lovkrav 

om mindsteløn i det pågældende land under sådanne forløb. 

Stk. 5. Universitetet fastsætter i studieordningen for uddannelsen nærmere regler om projektorienterede 

forløb. 

 

     § 25 a. Bachelor- og kandidatstuderende kan under ulønnede projektorienterede forløb, ulønnet praktik og 

obligatoriske, ulønnede studieophold i Danmark og i udlandet modtage en erkendtlighed, hvis: 

1) den studerende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed, 

2) den studerende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for 

opholdet, 

3) der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen 

feriegodtgørelse, 

4) erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn 

kan påregne at modtage, 

5) det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og  

6) beløbet ikke er højere end svarende til 3.000 kr. om måneden. 

 


