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Ansøgning om tilladelse til fag og prøver på kandidatuddannelse før 

bacheloruddannelsen er bestået* 

(Bilag til ansøgning om optagelse på kandidatuddannelse) 

Cpr.nr.: __________-_______ 

Navn:  ______________________________________________________ 

Studenter e-mail: _____________________________________ 

Er indskrevet på følgende bacheloruddannelse ved Syddansk Universitet: (angiv også 

eventuel studieretning) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Indskrivningstidspunkt: 

____________________________________________________________ 

Søger optagelse på følgende kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet: (angiv også 

eventuel studieretning) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Fag og ECTS: Fag på bacheloruddannelsen, der ikke afsluttes inden påbegyndelse af 

kandidatuddannelsen 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Søger du dispensation fra kriterierne for tilladelse til at følge fag og prøver på kandidatuddannelsen? 

* Se studienævnets kriterier på side 2

Ja Nej 

Hvis ja, uddyb venligst hvorfor: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Opfylder du ikke de angivne kriterier, skal du huske at udfylde en begrundet 

dispensationsansøgning på side 1, som herefter vil blive sendt til faglig vurdering i dit respektive 

studienævn. Der vil kun i særlige tilfælde kunne dispenseres fra de angivne kriterier. 

Kriterier for tilladelse til at følge fag og prøver på kandidatuddannelsen: 

Psykologi: 1. og 2. studieår samt faget ’B09’ fra 3. studieår skal være bestået. 

Idræt: 1. og 2. studieår skal være bestået. 

Klinisk Biomekanik: 

 Både 1. og 2. studieår samt fagene ’B9 biomedicinsporet Hjerne og sanser (10 ECTS)’ og ’ 

B11 professionssporet Ortopædisk og neurologisk undersøgelse (2 ECTS)’ skal være 

bestået.  

 Man skal være indskrevet på manglende BA-fag for at kunne tilmelde sig KA-fag. 

 Man skal have været hos de faglige vejledere og have fået lagt en studieplan. 

Folkesundhedsvidenskab: 1. og 2. studieår samt faget ’Videregående biostatistik (5.semester)’ skal være 

bestået. 

Medicin: 1. og 2. studieår skal være bestået og der må max mangle 30 ECTS fordelt på 3. studieår af 

bacheloruddannelsen. 

Farmaci: For farmaci fastlægges følgende retningslinjer for dispensation til at følge fag fra 

kandidatuddannelsen (op til maks. 30 ECTS) før færdiggjort bacheloruddannelse: 

 

1) Alle kurser fra det første og andet studieår på bacheloruddannelsen skal være bestået. 

 

2) Hvis en studerende ikke mangler mere end 30 ECTS på bacheloruddannelsen, kan der gives 

dispensation til at følge fag op til 30 ECTS efter nedenstående retningslinjer: 
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Faglig forudsætning for at kunne følge specifikke fag fra kandidatuddannelsen: 

 

Klinisk farmakologi A, Klinisk farmakologi B og Klinisk farmakologi C: 

- SU 516, SU 517 og SU 518 skal være bestået, undervisning i SU 519 skal være fulgt 

Drug transport and drug delivery: 

- FA 502, FA 503 og FA 504 skal være bestået 

 

Der kan være særlige faglige forudsætninger i tilknytning til valgfag. Disse vil fremgå af de enkelte 

kursusbeskrivelser. 

 

Uddrag fra Uddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr 1061 af 30/06/2016): 

§ 9. Universitetet kan tilmelde studerende, som er optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse ved universitetet, til 

fag, fagelementer og prøver i op til 30 ECTS-point på en kandidatuddannelse, hvis universitetet skønner, at den 

studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag 

eller fagelementer på kandidatuddannelsen. 

Stk. 2. Studerende, der har gennemført fag eller fagelementer på en kandidatuddannelse efter stk. 1, har ret til optagelse 

på den pågældende kandidatuddannelse ved samme universitet i direkte forlængelse af afsluttet bacheloruddannelse, jf. 

bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). 

Stk. 3. Universitetet fastsætter interne regler om, hvorvidt fag eller fagelementer, som en bachelorstuderende er tilmeldt 

på en kandidatuddannelse, jf. stk. 1, kan indgå i opgørelsen af et eventuelt tilmeldingskrav efter § 7, stk. 1, i den 

studerendes tilmelding til fag eller fagelementer på bacheloruddannelsen. 
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