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Til universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på 

Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

 

Høringsbrev 

 

Vedlagt sendes udkast til ni nye ændringsbekendtgørelser i høring som opfølgning 

på vedtagelsen af lovforslag nr. L 201 om ændring af universitetsloven, lov om er-

hvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime 

uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Akademisk overbygnings-

uddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, ba-

chelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.).  

 

Ændringsbekendtgørelserne angår følgende hovedbekendtgørelser: 

 

 Bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddan-

nelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelses-

institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

 Bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddan-

nelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelses-

institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

 Bekendtgørelse nr. 597 af 8. marts 2015 om talentinitiativer på de videre-

gående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

 Bekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internatio-

nale uddannelsesforløb 

 Bekendtgørelse nr. 1517 af 16. december 2013 om ankenævn for afgørel-

ser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen).  

 Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved uni-

versitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) 

 Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidat-

uddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) 

 Bekendtgørelse nr. 1605 af 19. december 2017 om erhvervskandidatud-

dannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannel-

sesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

 Bekendtgørelse nr. 1188 af 17. december 2009 om deltidsuddannelse ved 

universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) 

 

Styrelsen har følgende kommentarer til de enkelte ændringsbekendtgørelser: 

 

Indledningsvis bemærkes, at der er mange ændringer, der ikke er kommenteret 

nærmere i nedenstående bemærkninger. Det skyldes, at styrelsen har vurderet, at 

ændringerne alene er en følge af, at den akademiske overbygningsuddannelse 
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skal være omfattet af en given regel. Ændringen medfører således ikke nogen 

ændring af gældende ret i øvrigt og har derfor ikke indflydelse på hverken fortolk-

ningen af reglen eller dens betydning for de eksisterende uddannelser. 

 

Bacheloradgangsbekendtgørelsen 

 

§ 2, stk. 3: Bestemmelsen er ny og hjemler mulighed for, at universiteterne kan 

indføre en adgangsprøve, der alene omfatter ansøgere i kvote 1 eller kvote 2.  

 

Kandidatadgangsbekendtgørelsen 

 

Titelændring: Titelændringen har været nødvendig, da bekendtgørelsen nu også 

hjemler regler om den nye akademiske overbygningsuddannelse.  

 

§ 2, stk. 2: Det er fortsat universiteterne selv, der fastlægger de adgangsgivende 

bacheloruddannelser. Dog gøres opmærksom på, at alene akademiske bachelor-

uddannelser er adgangsgivende til akademiske overbygningsuddannelser.  

 

§ 10: Udvidelsen af retskravet er indført i § 10. Bachelordimittender bevarer rets-

kravet i 3 år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravsbachelorer kan 

trække en ansøgning om optagelse tilbage, indtil pågældende har accepteret stu-

diepladsen. Retskravet kan dog kun bruges en gang. Det vil sige, at en stude-

rende på en retskravskandidat ikke kan melde sig ud af uddannelsen og bevare sit 

retskrav ved en efterfølgende ansøgning om genoptagelse, selvom der endnu ikke 

er gået tre år fra pågældende afsluttede sin bacheloruddannelse. Dog har en an-

søger ved sommeroptaget 2019 mulighed for at trække sin accept tilbage indtil 31. 

juli 2019. Dette skyldes, at retskravet ifølge lovforslaget skal have virkning for ba-

chelorer, der har afsluttet deres bacheloruddannelse den 1. januar 2019 eller se-

nere, og at det ellers ikke ville være muligt for disse bachelorer at udnytte forlæn-

gelsen af retskravet. 

 

Endelig er der nu mulighed for, at en ansøger kan have retskrav på optagelse på 

såvel en akademisk overbygningsuddannelse som en kandidatuddannelse. I dette 

tilfælde vælger ansøgeren selv, hvilken uddannelse pågældende ønsker at an-

søge om optagelse på.  

 

§ 10 a: I den nye § 10 a fremgår de regler, der fremadrettet gælder for retskravet 

ved optagelse på en kunstnerisk kandidatuddannelse.  

 

§ 11, stk. 2: Der er indført yderligere en dispensationsmulighed fra reglerne om 

dobbeltuddannelse. Muligheden angår en ansøger, der har gennemført en akade-

misk overbygningsuddannelse, og som søger om optagelse på en kandidatuddan-

nelse. Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive optaget på en kandidatuddan-

nelse efter gennemført akademisk overbygningsuddannelse. Der er imidlertid ind-

sat en dispensationsmulighed, hvis ansøgeren samtidig optages på et fleksibelt 

ph.d.-forløb efter universitetslovens § 4, stk. 4. 

 

§ 18, nr. 3: Som følge af ny hjemmel i eksamensbekendtgørelsen til at indføre en 

studiestartsprøve på kandidatuddannelser, er der indsat en udskrivningshjemmel i 
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kandidatadgangsbekendtgørelsen for studerende, der ikke består studiestartsprø-

ven.  

 

Talentbekendtgørelsen 

 

De nye akademiske overbygningsuddannelser er omfattet af talentbekendtgørel-

sen, hvilket har medført ændringer.  

 

§ 6, stk. 4: Her er der indsat hjemmel til udmærkelse på eksamensbeviset, hvis en 

studerende på en akademisk overbygningsuddannelse gennemfører yderligere 20 

ECTS-point på sin uddannelse.  

 

Universiteternes internationale uddannelsesforløb 

 

De nye akademiske overbygningsuddannelser er omfattet af bekendtgørelsen om 

universiteternes internationale uddannelsesforløb, hvilket har medført ændringer.  

 

Styrelsen har intet særligt at bemærke til de ændrede bestemmelser. 

 

Meritankenævnsbekendtgørelsen 

 

De nye akademiske overbygningsuddannelser er omfattet af meritankenævnsbe-

kendtgørelsen, hvilket har medført ændringer.  

 

Styrelsen har intet særligt at bemærke til de ændrede bestemmelser. 

 

Eksamensbekendtgørelsen 

 

§ 1, stk. 3: Ændringerne her skyldes, at det nu også bliver muligt at indføre en stu-

diestartsprøve på kandidatuddannelser. Som følge heraf bliver ordlyden i § 16 om 

studiestartsprøven tilsvarende ændret med dette sigte. 

 

§ 4, stk. 1: Oplysningen om bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt 

udgår, fordi det vurderes, at det ikke er nødvendigt at anføre eksempler på, hvad 

der menes med ”afsluttende opgave”. Der er således ingen ændringer til bestem-

melsen, ud over at den nu også omfatter det akademiske overbygningsprojekt. 

 

§ 16: Bestemmelsen er ændret, således at også kandidatuddannelser er omfattet 

af reglerne om studiestartsprøver. 

 

§ 26, stk. 2: Bestemmelsen er ændret som følge af, at det akademiske overbyg-

ningsprojekt også skal være omfattet. Desuden er bestemmelsen sprogligt tilrettet. 

Ud over det anførte medfører ændringerne ikke nogen forandringer i gældende 

ret.   

 

Uddannelsesbekendtgørelsen 

 

Titelændring: Titelændringen har været nødvendig, da bekendtgørelsen nu også 

hjemler regler om den nye akademiske overbygningsuddannelse.  
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§ 2 a: Bestemmelsen fastsætter formålet med de akademiske overbygningsud-

dannelser. Formålet er stort set identisk med formålet med det, der er fastsat for 

kandidatuddannelser, idet det dog bemærkes, at den akademiske overbygnings-

uddannelse som udgangspunkt ikke er adgangsgivende til ph.d.-uddannelsen.  

 

§ 9: En bachelorstuderende kan også blive tilmeldt til fag på en akademisk over-

bygningsuddannelse i op til 30 ECTS-point, selvom pågældende ikke har bestået 

sin bacheloruddannelse.  

 

§ 11, stk. 2: Bestemmelsen fastslår, at alene akademiske bacheloruddannelser er 

adgangsgivende til en akademisk overbygningsuddannelse. Det vil således ikke 

være muligt for et universitet at fastsætte i studieordningen, at professionsbache-

loruddannelser eller anden uddannelse på samme niveau som en bacheloruddan-

nelse er adgangsgivende. 

 

§ 12: Universitetet kan også benytte sig af reglen om supplerende studieaktivitet 

med betinget optag på en akademisk overbygningsuddannelse. 

 

§§ 19 b-19 e: Der er indført et nyt kapitel 4 a i bekendtgørelsen. Disse bestemmel-

ser omhandler den akademiske overbygningsuddannelse. Som det fremgår af 

disse bestemmelser, er de i vidt omfang bygget op på samme måde som de be-

stemmelser, der regulerer kandidatuddannelser. Akademiske overbygningsuddan-

nelser omfatter et afsluttende akademisk overbygningsprojekt. Uddannelsen kan 

indeholde projektorienterede forløb. Dog er uddannelsen ikke omfattet af reglerne 

om en førsteårsprøve, mulighed for tilvalg, administrativ indskrivning og genind-

skrivning. Dette skyldes, at uddannelsen alene udgør 60 ECTS-point, og at de 

nævnte regler derfor ikke ses at give mening.  

 

§ 29 a-29 c: Disse tre bestemmelser hjemler muligheden for, at universiteterne 

kan gennemføre uddannelsesaktivitet i Grønland eller på Færøerne.  

 

Erhvervskandidatbekendtgørelsen 

 

Titelændring: Titelændringen har været nødvendig, da bekendtgørelsen nu også 

hjemler regler om den nye akademiske overbygningsuddannelse, som hedder den 

akademiske erhvervsoverbygningsuddannelse. Det er alene universiteterne, der 

kan udbyde den akademiske erhvervsoverbygningsuddannelse, hvilket fremgår af 

§ 2, stk. 1.  

 

§ 11, stk. 2: Bestemmelsen er udvidet, så det er muligt at lægge vægt på den 

samme vifte af udvælgelseskriterier som ved det ordinære kandidatoptag, det vil 

sige faglige kriterier og relevant erfaring, herunder erhvervserfaring.  

 

§ 12: Der er alene tale om sproglig præcisering, der ikke medfører nogen ændrin-

ger i gældende ret.  

 

§ 14, stk. 2: Der er alene tale om sproglig præcisering, der ikke medfører nogen 

ændringer i gældende ret. 
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§ 15: Der er alene tale om sproglig præcisering, der ikke medfører nogen ændrin-

ger i gældende ret. 

 

§ 16: Bestemmelsen er præciseret, således at det nu fremgår, at studerende på 

en akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse eller erhvervskandidatuddan-

nelse ikke samtidig kan være indskrevet ved en heltidsuddannelse eller en anden 

akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse eller erhvervskandidatuddannelse. 

Styrelsen har vurderet, at præciseringen var nødvendig, fordi en akademisk er-

hvervsoverbygningsuddannelse og en erhvervskandidatuddannelse begge afvik-

les som deltidsuddannelser.  

 

§ 17, stk. 2: Der er alene tale om sproglig præcisering, der ikke medfører nogen 

ændringer i gældende ret. 

 

§ 24, stk. 3: Bestemmelsen er ny. Baggrunden for indførelsen af denne regel er, at 

studerende på en erhvervskandidatuddannelse skal kunne udskrives, hvis de ikke 

har bestået førsteårsprøven. Styrelsen bemærker særligt, at studerende på den 

akademiske erhvervsoverbygningsuddannelse ikke er omfattet af reglerne om før-

steårsprøven. 

 

Deltidsbekendtgørelsen 

 

De nye akademiske overbygningsuddannelser er omfattet af deltidsbekendtgørel-

sen, hvilket har medført ændringer. 

 

Styrelsen har intet særligt at bemærke til de ændrede bestemmelser.  

 

Styrelsen skal anmode om bemærkninger til denne høring senest fredag den 31. 

maj 2019. 

 

Bemærkningerne sendes til SFU-hoering@ufm.dk med angivelse af journalnr. 

19/018887 i emnefeltet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Løchte 

Specialkonsulent 


