Fakta ark – ændret fremdriftsreform
Der er vedtaget nye fælles regelsæt der gælder for alle studerede på SDU:
 Tilmelding til fag og prøver*
 Studieaktivitet (beståkrav)*
 Senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser (tidsgrænser)
 Orlov


www.sdu.dk/fremdriftsreform for det fulde billede

* Træder først i kraft pr. 10. juli 2016. Indtil da gælder de nuværende regler for tilmelding til fag m.m.

Tilmelding til fag og prøver – ikke længere tvangstilmelding*
Undervisning
 Der er på SDU ikke længere noget generelt krav om obligatorisk tilmelding til fag og prøver i bestemt
antal ECTS point pr. studieår.
 Den studerende er selv ansvarlig for at tilmelde sig undervisning. Tilmelding sker for alle studerende
mellem 20. – 30. maj/november via studenterselvbetjening.
 Tilmelding til undervisning er lig tilmelding til første prøveforsøg i de prøver, der knytter sig til faget.
 Man er bundet af sin tilmelding efter tilmeldingsperioden er endt. Dette gælder også tilmelding til prøven.
 De studerende kan bytte et valgfag ud med et andet valgfag indtil tre uger efter semesterstart, hvis
studieordningen giver mulighed herfor
 Studerende vil blive tilmeldt fra centralt hold i følgende tilfælde:
 Første semester på bacheloruddannelserne.
eller
 Hele første studieår på bacheloruddannelserne såfremt et fakultet beslutter det
 Specialet, som et fakultet kan bestemme skal tilmeldes efter de studerende har bestået
minimum 40 ECTS.
 Det er muligt at få dispensation for flere regler, hvis der foreligger udsædvanlige forhold

Prøver
 Såfremt man ikke deltager i prøven bruger man et prøveforsøg.
 De studerende skal selv tilmelde sig omprøven (2. og 3. prøveforsøg). Man har lov til deltage i omprøven
såfremt man ikke har bestået 1. prøveforsøg. Udeblevet giver også adgang til omprøven.
 Det er obligatorisk tilmelding til prøver i fag, når disse udbydes for sidste gang.
* Træder først i kraft pr. 10. juli 2016. Indtil da gælder de nuværende regler for tilmelding til fag m.m.

Studieaktivitet – krav om beståelse af fag*
 Gælder for alle studerende indskrevet fra 1. september 2015
 Bachelor-, professionsbachelor- og kandidatstuderende kræves at bestå 45 ECTS pr. studieår
 Det er muligt at fravige studieaktivitetskravene, såfremt der foreligger udsædvanlige forhold.

[1]



Studieaktivitetskravet er et akkumuleret studieaktivitetskrav. Der udmøntes således (BA og KA):
 Efter 1.studieår: Udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået 45 ECTS.
 Efter 2. studieår: Udskrives de efter 1. studieår varslede studerende, som ikke har formået at ændre
på kravet efter 1. studieår. Der udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået tilsammen
90 ECTS.
 Efter 3. studieår: Udskrives de efter 2. studieår varslede studerende, som ikke har formået at ændre
på kravet efter 2. studieår. Der udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået tilsammen
135 ECTS.
 Alt efter hvilke tidsgrænse regler der gælder, vil de studerende herefter blive udskrevet jf. disse
regler (se mere under tidsgrænser).
 Særligt for professionsbachelorstuderende
 Der udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået tilsammen 157,5 ECTS efter 3 ½ år.

* Træder først i kraft pr. 10. juli 2016. Indtil da gælder de nuværende regler for tilmelding til fag m.m.

Senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser – Tidsgrænser
 Bachelorstuderende
 Optaget 1. september 2015 eller senere: normeret tid + 1 år
 Overgangsregler for gamle bachelorstuderende
 Optaget 1. februar 2015: 28. februar 2019
 Optaget før 1. februar 2015: 31. august 2018


Kandidatstuderende
 2 årige uddannelse: Optaget 1. september 2015 eller senere: normeret tid + ½ år
 3 årige uddannelser: Optaget 1. september 2015 eller senere: normeret tid + 1 år
 Overgangsregler for gamle kandidatstuderende optaget før 1. september 2015
 2-årig kandidatuddannelse skal senest være afsluttet den 28. februar 2018.
 2,5-årig kandidatuddannelse skal senest være afsluttet 31.august 2018.
 3-årig kandidatuddannelse skal være afsluttet senest 28. februar 2019.

Nye regler for orlov
 Studerende ved SDU kan fremover kun bevilges orlov, hvis denne er begrundet i:
 fødsel/adoption, værnepligt/FN-tjeneste, jf. de centralt fastsatte regler.
 i deltagelse i den prægraduate forskeruddannelse (prægraduatforskningsophold) ved det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 at den studerende er eliteidrætsudøver
 at den studerende er iværksætter
 at den studerende er formand i en organisation under Danmarks Ungdoms Fællesråd (DUF)
 at der foreligger usædvanlige forhold
 Længde på orlov:
 Orlov kan bevilliges i op til et semester ad gangen.
 På uddannelser med kvartalsstruktur kan orlov bevilliges i op til to kvartaler ad gangen.
 Er orloven begrundet i fødsel/adoption, værnepligt/FN-tjeneste eller i et
prægraduatforskningsophold kan der bevilliges op til 12 måneders orlov.
 De nye orlovsregler træder i kraft pr. 11. maj 2016
 Orlov bevilliget før 11. maj 2016 vil ikke blive annulleret
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