FAQ – UDDANNELSER DER LUKKER FOR OPTAG
Hvad betyder det, at en uddannelse lukker for optag?
Når en uddannelse lukker for optag, betyder det, at der ikke optages nye studerende på uddannelsen.
For nogle uddannelser kan der stadig ske indskrivning fra 3. semester. Hvis du er interesseret i at høre mere
om mulighederne for indskrivning på en uddannelse lukket for optag, skal du kontakte studiet. Såfremt der
er mulighed for indskrivning på uddannelsen, kan du læse mere om kravene til indskrivning på denne
hjemmeside.
Kan jeg stadig afslutte min uddannelse, når den lukker for optag?
Ja, de studerende, der er indskrevet på uddannelsen, har mulighed for at færdiggøre uddannelsen. Nedenfor
kan du læse mere om, hvad lukningen betyder for afslutningen af din uddannelse, hvis du er henholdsvis
bachelor- eller kandidatstuderende.
Bachelorstuderende
Hvis du er indskrevet på kandidatuddannelsen, får processen for lukningen af optag ikke betydning for dit
studieforløb. Bachelorstuderende får mulighed for at afslutte uddannelsen i henhold til den studieordning,
som de er indskrevet på. Undervisningen udbydes i overensstemmelse med studieordningen, men der
udbydes ikke yderligere undervisning i et modul. Du har stadig ret til at benytte 3 prøveforsøg i modulerne.
Der er også mulighed for at ansøge studienævnet om yderligere prøveforsøg, hvis der foreligger
usædvanlige forhold.
Du har fortsat ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din
bacheloruddannelse (retskrav). Retten til optagelse på kandidatuddannelsen med retskrav på optagelse
forudsætter, at du optages på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse.
Kandidatstuderende
Hvis du er indskrevet på en kandidatuddannelse, får processen for lukningen af optag ikke betydning for dit
studieforløb. Kandidatstuderende får mulighed for at afslutte uddannelsen i henhold til den studieordning,
som de er indskrevet på. Undervisningen udbydes i overensstemmelse med studieordningen, men der
udbydes normalvis ikke yderligere undervisning i et modul. Du har stadig ret til at benytte 3 prøveforsøg i
modulerne. Der er også mulighed for at ansøge studienævnet om yderligere prøveforsøg, hvis der
foreligger usædvanlige forhold.
Kan jeg stadig læse tilvalgsfag, når uddannelsen lukker for optag?
Hvis du er optaget på et tilvalgsfag, får processen for lukningen af optag ikke betydning for dit studieforløb.
Du får mulighed for at afslutte tilvalgsfaget i henhold til den studieordning, du er indskrevet på. Hvis du er
optaget på tilvalgsfag på en bacheloruddannelse, vil du også have mulighed for at følge tilvalgsfaget på
kandidatuddannelsen.
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Hvis du endnu ikke er optaget på et tilvalgsfag, kan du søge om optagelse på tilvalgsfaget så længe dette
udbydes, normalvis optages der på tilvalgsfaget på bacheloruddannelsens 5. semester. Hvis du er
interesseret i at høre mere om mulighederne for optagelse på tilvalgsfag, skal du kontakte studiet.
Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?
Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelsen inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge
studieordningen. Undervisningen udbydes efter gældende studieordning, og du har stadig ret til at benytte
3 prøveforsøg i modulerne. Der er også mulighed for at ansøge studienævnet om yderligere prøveforsøg,
hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket på min uddannelse?
Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket af særlige omstændigheder så som sygdom,
barsel, adoption, værnepligt mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der
vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre
uddannelsen, og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg i
modulerne. Der vil fortsat være mulighed for at søge studienævnet om yderligere prøveforsøg, hvis der
foreligger usædvanlige forhold.
Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg
i modulerne, samt eventuelle yderligere prøveforsøg, som studienævnet kan bevilge, hvis de vurderer, at
der foreligger usædvanlige forhold.
Hvad betyder det for mine muligheder for optag på en kandidatuddannelse?
Igangværende bachelorstuderende har alle ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den
naturlige overbygning af bacheloruddannelsen (retskrav). Retten til optagelse på kandidatuddannelsen med
retskrav på optagelse forudsætter, at du optages på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført
bacheloruddannelse.
Studerende har efter bestået bacheloruddannelse fortsat mulighed for at søge optagelse på andre
kandidatuddannelser end den kandidatuddannelse, som de har retskrav til.
Kan jeg stadig søge studienævnet om dispensationer fra gældende studieordning?
Studienævnet behandler fortsat dispensationsansøgninger fra studerende om f.eks. yderligere prøveforsøg,
særlige prøvevilkår, særlige hjælpemidler mv.
Du kan se yderligere information om dispensationer for studerende på denne hjemmeside.
Har undervisningen fortsat samme kvalitet, selvom uddannelserne lukkes for optag?
Universitetet følger systematisk og løbende op på undervisningens kvalitet. Det gælder også for
uddannelser, der er lukket for optag. Der vil derfor fortsat kunne forventes faglig og relevant undervisning,
og at der arbejdes aktivt på at fastholde et godt studiemiljø på uddannelsen.
Vil lukning af optag påvirke undervisningen f.eks. i form af aflyste forelæsninger og lignende?
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Studerende vil modtage den mængde undervisning, der er krav om, i overensstemmelse med den
gældende studieordning. Det gælder derfor fortsat, at såfremt undervisningen bliver aflyst, modtages den
aflyste undervisning på et andet tidspunkt.
Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?
Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov undervejs i uddannelsen, når der er varslet lukning af
optag på uddannelsen.
Det er dog muligt at søge begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for
dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

Undervisningen afvikles i henhold til gældende studieordning, og der tilbyder ikke yderligere undervisning i
moduler, der afvikles mens du er på begrundet orlov.
Du kan se yderligere information om orlov på denne hjemmeside.
Kan jeg søge studieskifte eller blive optaget på en anden uddannelse?
Du kan søge om optagelse på en anden uddannelse, eller søge om studieskifte på lige vilkår med andre
ansøgere.
Du kan se yderligere information om optag og studieskifte på denne hjemmeside.
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