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Høring over udkast til ny adgangsbekendtgørelse 

  

I samarbejde med universiteterne har Styrelsen for Forskning og Uddannelse ud-

arbejdet et udkast til en ny hovedbekendtgørelse, der angår optag på universite-

ternes uddannelser tilrettelagt på heltid (bachelor- og kandidatuddannelser samt 

akademiske overbygningsuddannelser).  

 

Udkastet til ny bekendtgørelse er en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 107 

om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående 

kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets 

område og bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatud-

dannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinsti-

tutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.  

 

Desuden er visse bestemmelser flyttet til andre bekendtgørelser (eksamensbe-

kendtgørelsen, deltidsbekendtgørelsen og uddannelsesbekendtgørelsen), mens 

bestemmelser i uddannelsesbekendtgørelsen om kandidatoptag er flyttet til den 

nye adgangsbekendtgørelse.  

 

Endelig er den nye adgangsbekendtgørelse blevet sprogligt præciseret. Dette 

arbejde har blandt andet medført, at nogle bestemmelser er udgået i deres hel-

hed, mens andre bestemmelser er blevet forkortet. I de fleste tilfælde skyldes æn-

dringerne, at den beskrevne retstilstand følger af anden lovgivning og derfor med 

fordel kan udgå af Uddannelses- og Forskningsministeriets regelsæt. De kunstne-

riske uddannelser er ikke omfattet af den nye bekendtgørelse. 

 

Styrelsen har følgende bemærkninger til de enkelte bestemmelser i udkast til ny 

adgangsbekendtgørelse: 

 

§ 1:  Bestemmelsen er blevet tilrettet som følge af sammenskrivningen. Regler 

om studerendes ret til orlov er blevet flyttet til uddannelsesbekendtgørel-

sen, da orlov ikke medfører, at den studerende bliver udskrevet af uddan-

nelsen, og dermed har disse regler ikke sammenhæng med regler om op-

tag og udskrivning.  

§ 2: Reglerne om begrænsning af adgangen til dobbeltuddannelse er blevet 

flyttet frem i bekendtgørelsen. Den eneste ændring i bestemmelsen er ord-

lyden i § 2, stk. 3, nr. 2, som har været genstand for fortolkningstvivl. Den 
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sproglige præcisering er således ikke udtryk for en ændring af gældende 

ret, men skal skabe klarhed over reglens anvendelsesområde. 

 

§ 3:  Det er præciseret, at den gennemførte gymnasiale eksamen kaldes det 

generelle adgangskrav.  

§ 4: Visse ændringer, der alene skyldes, at de kunstneriske uddannelsesinsti-

tutioner ikke længere er omfattet af den universitære adgangsbekendtgø-

relse.  

§ 5:  Ingen ændringer. 

§ 6: Det fremgår nu direkte af bestemmelsen, at indførelse af en adgangsprø-

ve skal varsles med 1 år.  

§ 7:  Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. Varslingskravet for fastsættelse og ændringer af karakterkrav er ned-

sat fra 2 år til 1 år. 

§ 8: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 9: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 10: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 11: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 12: Enkelte præciseringer, der skyldes, at de kunstneriske uddannelsesinstitu-

tioner ikke længere er omfattet af bekendtgørelsen. Efter universiteternes 

ønske er der tilføjet flere punkter til stk. 1, der medfører, at ansøgninger på 

andet grundlag (nr. 2), ansøgninger, der omfatter en dispensationsansøg-

ning efter § 14, stk. 4 (nr. 6) og ansøgninger om genoptagelse (nr. 7) nu 

også skal ansøge senest den 15. marts. 

§ 13: Henvisningen i stk. 2 om ledige studiepladser er udgået. Det skyldes, at 

bestemmelsen om ledige studiepladser er ændret. Derfor er det ikke mu-

ligt umiddelbart at opretholde henvisningen. Desuden vurderes det, at be-

stemmelsens indhold er tilstrækkeligt klart uden henvisningen. 

§ 14: Bestemmelsen om "flere adgangsgivende eksaminer" er flyttet fra en selv-

stændig paragraf til stk. 2 i denne bestemmelse, da styrelsen vurderer, at 

bestemmelsen er relevant for vurderinger i kvote 1. I stk. 3 har styrelsen 

indføjet en definition af begrebet grænsekvotient. Stk. 4 har fået en ny 

formulering. Muligheden for dispensation er blevet præciseret i overens-

stemmelse med det, der har været hensigten med bestemmelsen.  

§ 15: I stk. 5 er der en ny bestemmelse, der giver mulighed for at tage hensyn til 

en ansøgers usædvanlige forhold i en vurdering i kvote 2, hvis udvælgel-

seskriterierne omfatter karakterer.  

§ 16: Ingen ændringer. 

§ 17: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 18: Kravet om at Den Koordinerede Tilmeldings meddelelse skal indeholde en 

henvisning til oversigt over ledige studiepladser på UFM's hjemmeside er 

blevet flyttet til denne bestemmelse. 

§ 19: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. At alder og lodtrækning ikke må anvendes som udvælgelseskriterier er 

udgået. Dette skyldes ikke, at det fremadrettet vil være tilladt at anvende 
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alder og lodtrækning. Styrelsen vurderer, at det under alle omstændighe-

der vil være diskriminerende at anvende alder, og derfor ikke lovligt. At 

anvende lodtrækning overlader valget til tilfældigheder, hvilket ikke er sag-

lig forvaltning og derfor heller ikke lovligt. Sætningen er således udgået, 

fordi det allerede følger af anden lovgivning, at det ikke er tilladt.  

§ 20: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 21: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 22: Sproglige præciseringer uden indholdsmæssig betydning. 

§ 23: Ingen ændringer, ud over at det nu fremgår af stk. 5, at bachelorer kun er 

omfattet af det forlængede retskrav, hvis den adgangsgivende bachelor-

uddannelse er gennemført efter 1. januar 2019.  

§ 24: I stk. 1 er det blevet præciseret, at såvel akademiske bacheloruddannelser 

som professionsbacheloruddannelser kan give adgang til en kandidatud-

dannelse. Adgang til en akademisk overbygningsuddannelser (stk. 2) for-

udsætter derimod, at ansøgeren har gennemført en akademisk bachelor-

uddannelse. Vurdering af en ansøgers gennemførte uddannelse kan der-

for blive relevant, særligt udenlandske bacheloruddannelser. Her skal den 

faglige vurdering tage udgangspunkt i bilag 3 til akkrediteringsbekendtgø-

relsen, der angiver typebeskrivelser af de videregående grader i Danmark 

og uddannelsesbekendtgørelsens læringsmål for en akademisk bachelor-

uddannelse. 

§ 25:  Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 26: Bestemmelsen er ny i adgangsbekendtgørelsen, men den er overflyttet fra 

uddannelsesbekendtgørelsen, hvor den vil blive ophævet samtidig med 

udstedelse af adgangsbekendtgørelsen. Stk. 2 er sprogligt præciseret, 

fordi den hidtidige ordlyd har givet anledning til fortolkningstvivl. Den æn-

drede ordlyd medfører ingen indholdsmæssige ændringer.  

§ 27: Ingen ændringer. 

§ 28: Sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen ændringer af gældende 

ret. 

§ 29: Bestemmelsen er ny i adgangsbekendtgørelsen, men den er overflyttet fra 

uddannelsesbekendtgørelsen, hvor den vil blive ophævet samtidig med 

udstedelse af adgangsbekendtgørelsen. 

§ 30: Ingen ændringer. Dog er forbuddet mod at anvende alder og lodtrækning 

som udvælgelseskriterier udgået. Dette skyldes ikke, at det fremadrettet vil 

være tilladt at anvende alder og lodtrækning. Styrelsen vurderer, at det 

under alle omstændigheder vil være diskriminerende at anvende alder, og 

derfor ikke lovligt. At anvende lodtrækning overlader valget til tilfældighe-

der, hvilket ikke er saglig forvaltning og derfor heller ikke lovligt. Sætnin-

gen er således udgået, fordi det allerede følger af anden lovgivning, at det 

ikke er tilladt.  

§ 31: Der er lavet visse indholdsmæssige ændringer, således at krav om bestå-

et engelsk B er omfattet af bestemmelsen, uanset om der er tale om et 

specifikt adgangskrav, eller hvis sprogkravet er opstået, fordi hele uddan-

nelsen eller væsentlige dele af uddannelsen  
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§ 32: Bestemmelsen er præciseret, således at det ikke længere fremgår, at 

ansøgeren skal oplyse om og søge merit for fag på højere niveau. Ellers 

ingen ændringer. 

§ 33: Sproglige præciseringer i stk. 2, der ikke medfører ændringer af indholds-

mæssig karakter. Det er hensigten, at universiteterne skal anvende stk. 1, 

nr. 5, om gæstestuderende, hvis for eksempel en studerende har skiftet 

universitet, men efter indskrivningen på det nye universitet skal gennemfø-

re de sidste fag på det første universitet. 

§ 34: Universiteternes dispensationsadgang er udgået, fordi reglen ikke er ble-

vet brugt efter hensigten. Bestemmelsen angår studerende, der skal gen-

nemføre to uddannelser. Se bemærkningerne til § 33. 

§ 35: Bestemmelsen om overflytning har fået en selvstændig paragraf for at øge 

læsbarheden. Der er sproglige præciseringer, der ikke medfører ændrin-

ger i gældende ret. Dog fremgår det nu af stk. 3, at overflytning forudsæt-

ter, at den studerende samtykker til, at universitetet får oplysninger om det 

tidligere studieforløb direkte fra det første universitet. 

§ 36: Bestemmelsen om studieskift har fået en selvstændig paragraf for at øge 

læsbarheden. Der er sproglige præciseringer, der ikke medfører ændrin-

ger i gældende ret. Dog fremgår det nu af stk. 3, at studieskift forudsætter, 

at den studerende samtykker til, at universitetet får oplysninger om det tid-

ligere studieforløb. Dette gælder dog kun, hvis den studerende samtidig 

med studieskiftet også skifter universitet. 

§ 37: Ingen ændringer. 

§ 38: Der er indført et nyt begreb i bekendtgørelsen ”genoptagelse”, som dæk-

ker over den situation, at en ansøger vil søge om optagelse på samme 

uddannelse igen, men skal søge via www.optagelse.dk, fordi pågældende 

ikke har bestået første studieår. 

§ 39:  Genindskrivning har også fået en selvstændig paragraf. Bestemmelsen 

omfatter den situation, at den studerende ansøger om at blive genindskre-

vet på samme uddannelse på samme uddannelsesinstitution. Hvis pågæl-

dende vil fortsætte på uddannelsen på et nyt universitet, finder § 35, stk. 

2-3 om overflytning anvendelse. 

§ 40: Ingen ændringer, ud over at bestemmelsen nu henviser til § 32, og at det 

nu tydeligt fremgår, at bestemmelsen omfatter såvel optagelse som ind-

skrivning. 

§ 41: Alene sproglige præciseringer uden indholdsmæssig betydning. 

§ 42: Bestemmelsen om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse 

har fået en selvstændig paragraf. Ingen ændringer i stk. 2 om sommerop-

tag. I stk. 3 om vinteroptag er der tilføjet en sætning om, hvornår universi-

tetet senest skal meddele, at en udbudt bacheloruddannelse ikke bliver 

oprettet. 

§ 43: Ingen ændringer. 

§ 44: Ingen ændringer. 

§ 45: Alene sproglige præciseringer, der ikke medfører nogen indholdsmæssige 

ændringer. 

 

Bilag 1: Bilaget angår de specifikke adgangskrav til de enkelte bacheloruddannel-

ser. Bilaget er ikke vedlagt.   
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Bilag 2: Bilaget er nyt. Det angår krav til den adgangsgivende bacheloruddannelse 

ved ansøgninger om optagelse på en kandidatuddannelse. Der er tale om 

et ekstrakt fra bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen. 

Bilag 3 Dette bilag indeholder de bachelor- og kandidatuddannelser, der ikke er 

omfattet af § 2 om dobbeltuddannelse (positivlisten). Bilaget er ikke ved-

lagt. 

 

Ud over udkast til ny adgangsbekendtgørelse sender styrelsen en kopi af den 

gældende bacheloradgangsbekendtgørelse og den gældende kandidatadgangs-

bekendtgørelse med angivelse af en paragraf eller anden henvisning i venstre 

margin. Paragrafnummeret angiver, hvor bestemmelsen er flyttet hen i udkast til 

ny bekendtgørelse. Endvidere sendes udkast til ændringsbekendtgørelser til ud-

dannelsesbekendtgørelsen, deltidsbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørel-

sen, hvilket skyldes de nævnte flytninger af bestemmelser. Dette medfører ikke 

ændringer i gældende ret.  

 

Styrelsen henleder endelig universiteternes opmærksomhed på § 8 i den gælden-

de bacheloradgangsbekendtgørelse. Bestemmelsen giver universiteterne mulig-

hed for at stille krav om dansk på gymnasialt A-niveau, alternativt Studieprøven i 

dansk, for udenlandske ansøgere.  

 

På opfordring fra arbejdsgruppen har styrelsen ladet denne bestemmelse udgå. 

Det vil herefter være muligt at fastsætte et specifikt adgangskrav om dansk A på 

den enkelte uddannelse. Allerede fastsatte/gældende krav om dansk efter § 8 vil 

blive overført til bilag 1 i den nye bekendtgørelse (i form af et specifikt adgangs-

krav om dansk A). Ændringen medfører således ikke nogen ændringer i gældende 

ret. 

 

En bestemmelsen svarende til § 8 i den gældende bacheloradgangsbekendtgørel-

se fremgår af den gældende kandidatadgangsbekendtgørelses § 6. Bestemmel-

sen i den gældende kandidatadgangsbekendtgørelse er blevet videreført. 

 

Styrelsen har været meget glade for samarbejdet med arbejdsgruppen i proces-

sen med at udarbejde en revideret og sammenskrevet adgangsbekendtgørelse. Vi 

har haft mange gode og udbytterige faglige drøftelser undervejs i forløbet. Derfor 

vil styrelsen gerne opfordre universiteterne til at inddrage deres repræsentant i 

arbejdsgruppen i udarbejdelsen af universitetets høringssvar. 

 

Styrelsen skal anmode om bemærkninger til denne høring senest torsdag den 5. 

december 2020. 

 

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

19/33546 i emnefeltet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Løchte 

Specialkonsulent 
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