DET HUMANISTISKE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Tillæg til alle studieordninger
Gældende pr. 1. september 2018

Det Humanistiske Fakultet
Københavns Universitet

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

Tillæg til alle studieordninger på Det Humanistiske Fakultet.
Nedenstående er fra den 1. september 2018 gældende for alle studerende på Det Humanistiske Fakultet
indskrevet før den 1. september 2019, uanset hvad der fremgår af den studieordning, den studerende er
indskrevet på.

Studieaktivitet og maksimal studietid
Førsteårsprøven


Den studerende skal inden udgangen af 1. studieår efter studiestart på bacheloruddannelsen have
deltaget i prøver på i alt 45 ECTS-point blandt de prøver, der ifølge studieordningen ligger på 1. år.
Disse prøver skal være bestået inden udgangen af 2. studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.

Løbende studieaktivitetskrav





Den studerende skal bestå prøver svarende til mindst 45 ECTS-point hvert studieår.
Det løbende aktivitetskrav er et akkumuleret studieaktivitetskrav, dvs. at hvis den studerende består 60 ECTS-point ét studieår, er studieaktivitetskravet det næste år 30 ECTS-point.
Den studerende skal have haft mulighed for at aflægge 3 prøveforsøg i et fagelement fra det pågældende studieår, inden vedkommende kan udskrives fra uddannelsen.
De studerende, der ikke overholder studieaktivitetskravet, bliver meldt ud af uddannelsen.

Maksimal studietid







Bachelorstuderende, der er optaget pr. 1. september 2016 eller senere, skal afslutte deres uddannelse inklusiv et eventuelt tilvalg senest efter 4 år (46 måneder) ved studiestart 1. september og
efter 4 år (48 måneder) ved studiestart 1. februar.
For uddannelser med propædeutik forlænges den maksimale studietid svarende til propædeutikkens omfang i ECTS.
Kandidatstuderende, der er optaget pr. 1. september 2016 eller senere, skal afslutte deres uddannelse senest efter 3 år (34 måneder) ved studiestart 1. september og efter 3 år (36 måneder) ved
studiestart 1. februar.
Hvis uddannelsen er forlænget ved sidefag uden for det humanistiske hovedområde, forlænges den
maksimale studietid for den kandidatstuderende med et semester.
Studerende på Det Humanistiske Fakultet, der er optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse
før 1. september 2016, er fortsat omfattet af de maksimale studietider, som fremgår af den studieordning, som den studerende er indskrevet på.
De studerende, der ikke har afsluttet uddannelsen inden for den maksimale studietid, bliver meldt
ud af uddannelsen.

Tilmelding
Tilmelding til kurser



Den studerende bliver administrativt tilmeldt obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen.
Den studerende er selv ansvarlig for at tilmelde sig øvrige kurser samt at gentilmelde sig prøver i
afmeldte kurser.
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Tilmelding til eksamen







Den studerende bliver administrativt tilmeldt det 1. prøveforsøg i tilknytning til undervisningstilmeldingen.
Den studerende er selv ansvarlig for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg inden for de fastsatte tilmeldingsfrister.
Hvis den studerende afmelder 1. prøveforsøg eller får dispensation på grund af usædvanlige forhold, er den studerende selv ansvarlig for at gentilmelde sig 1. prøveforsøg.
Den studerende har mulighed for at afmelde både 1., 2. og 3. prøveforsøg inden for de fastsatte
afmeldingsfrister.
Den studerende beslutter selv, hvornår de afmeldte prøveforsøg tilmeldes igen.
Alle aktivitetskrav (førsteårsprøven, løbende studieaktivitetskrav og maksimal studietid) skal stadig
overholdes.

Tilvalg på bacheloruddannelser
Bacheloruddannelsen består af et centralt fag på 135 ECTS (samt evt. propædeutik) og skal kombineres
med et tilvalg på 45 ECTS inden for eller uden for den studerendes centrale fag.
Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, ved dokumenterede usædvanlige forhold.

Tillægget er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 2. november 2018.
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