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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?  
 
Ja Nej 
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Hvis ja, uddyb venligst hvorfor: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¨ 

Kriterier for tilladelse til at følge fag og prøver på kandidatuddannelsen 
 

For at få tilladelse til at tage kandidatfag før bachelor- eller diplomingeniøruddannelsen er afsluttet: 

• skal den studerende have bestået alle prøver på 1. – 4. semester af sin uddannelse på 
normeret tid 

• være indskrevet på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på SDU som er 
adgangsgivende til den kandidatuddannelse, man ønsker at tage fag på. 

• tilladelsen bortfalder, hvis bacheloruddannelsen ikke er bestået efter 3½ år eller 
diplomingeniøruddannelse ikke er bestået efter 4 år. 

Hvis tilladelsen er givet, vil følgende regler gælde for den studerendes tilmelding til kandidatfag: 

• Den studerende kan højst følge 10 ECTS kandidatfag pr. semester 
• Den studerende kan højst tage 40 ECTS samlet pr. semester. Heri indgår ikke-beståede 

bachelorfag 
• Er den studerende forsinket, skal pgl. altid tilmelde sig de manglende bachelorfag, som 

udbydes i det enkelte semester (bachelorprojekt udbydes alle semestre). 

 

Opfylder du ikke de angivne kriterier, skal du huske at udfylde en begrundet 
dispensationsansøgning ovenfor, som herefter vil blive sendt til faglig vurdering i dit respektive 
studienævn. Der vil kun i særlige tilfælde kunne dispenseres fra de angivne kriterier. 

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). 
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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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