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Notat om fri adgang til kurser på ToRS 

 

13. JUNI 2018 

Vedtaget på studienævnsmøde afholdt d. 21. september 2011 og opdateret 

som vedtaget på studienævnsmøder afholdt d. 18. januar 2016, d. 20. maj 

2016 og 13. juni 2018. 

 

Det er vigtigt at alle studerende og undervisere er opmærksomme på 

følgende: 

 

Det er og skal være tilladt for ToRS-studerende generelt at følge alle 

relevante kurser der udbydes på ToRS. 

 

Hvis en Japan-studerende således ser et kursus på Arabisk som vedrører et 

tema – ”medier og diaspora” for eksempel – som hun er interesseret i, kan 

og bør hun have adgang til dette kursus selvom vejledningen og eksamen 

nødvendigvis må foregå på Japanstudier hvor der er sproglig og 

områdemæssig ekspertise. 

 

Man kan også følge et kursus af ren akademisk interesse – til inspiration. 

 

Det er klart at hvis der skulle være fysisk pladsmangel så må 

udefrakommende stå i anden række. 

 

Det er klart at en studerende udefra ikke kan tage mere ”plads” i 

undervisningen end fagets egne studerende. Hvis underviseren skønner det 

nødvendigt kan han/hun også undlade at give den studerende samme plads i 

undervisningen som fagets egne studerende. Dvs at den studerende kan få 

lov til at deltage som flue på væggen, men uden krav om opgaveretning, 

feedback e.l.  
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SIDE 2 AF 4 Derfor skal man afklare med underviseren om der er plads på holdet (evt. 

gennem en mail) og ligeledes give besked når man holder op igen. Det er 

underviseren, der afgør om der er plads. Man bør naturligvis også have en 

aftale med en vejleder på sit eget fag, hvis kurset bruges i forbindelse med 

en bestemt eksamen.  

 

Kursusadgang kan være et potentielt problem efterhånden som obligatorisk 

kursustilmelding (undervisningstilmelding) breder sig, men vi vil gerne 

fremhæve at man IKKE behøver være undervisningstilmeldt kurset for at få 

adgang til undervisningslokalet og til kursusrummet (grupperummet) i 

Absalon, som underviseren kan give den studerende adgang til. MEN man 

skal huske at tilmelde sig eksamen på det undervisningsmodul på 

hjemmefaget hvor eksamen til slut skal aflægges. 

 

Hvis en studerende ønsker at følge et givent kursus for anden gang, typisk 

efter at have dumpet i den tilhørende eksamen ved første kursusdeltagelse, 

og så have sprunget et semester over, således at kurset ønskes fulgt i fx det 

efterfølgende efterårssemester (typisk sammen med holdet optaget året efter 

på den pågældende uddannelse), kan den studerende få lov til dette, med 

henblik på aflæggelse af eksamensforsøg, hvis det sker efter aftale med 

underviseren og underviseren skønner at den studerendes deltagelse i det 

pågældende kursus ikke vil gå ud over de egentlige studerende på kurset.   

 

Dette selvom den studerende strengt taget ikke har krav på at måtte følge 

kurset mere end en gang. 

 

Særligt omkring ”Aktiv undervisningsdeltagelse” 

Der gælder særlige regler når eksamen (jf. studieordningen) har formen 

”Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af…” eller ”... under 

forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse”. 

 

I det tilfælde er kurset selve eksamen, eller kurset er en del af eksamen. 

 

Derfor har den studerende både krav på og pligt til at følge kurset for anden 

gang, fordi man ellers ikke kan leve op til den (hele eller delvise) 

eksamensform som man efter studieordningen har ret og pligt til at aflægge 

sin eksamen i den ordinære eksamenstermin efter. 

 

Jf. de almene danske universitets-rets-grundsætninger, så har man som 

studerende altid ret og pligt til at aflægge eksamen efter de bestemmelser 

som fremgår af studieordningen, når det er muligt, så da deltagelse i 

undervisningen på kurset i løbet af semesteret (evt. for anden gang) i den 

forstand er en del af eksamen, har man derfor ret og pligt til at følge kurset i 



 

 

SIDE 3 AF 4 de semestre det faktisk udbydes, og hvor den studerende ikke forhindres af 

andre årsager, fx deltagelse i anden undervisning udlagt til udlandet i det 

pågældende semester. 

 

Når du forsøger at tilmelde dig et kursus med eksamensformen ”Aktiv 

undervisningsdeltagelse…” for anden gang i KUnet Selvbetjeningen, kan 

det risikeres at du enten slet ikke kan tilmelde dig det i KUnet 

Selvbetjeningen fordi du ikke kan vælge det, eller du kan mødes af et skilt 

der siger noget i retningen af ”En integreret side på sb.stads.ku.dk siger at 

du ikke må tilmelde dig…”, svarende til når man forsøger at tilmelde sig 

mere end 30 ECTS i samme semester. 

  

Hvis det sker, så skal du i undervisningstilmeldingsperioden, sende en mail 

til instansen tors-studiekontor@hum.ku.dk  og præcist anføre hvilke(t) 

kursus/kurser, med eksamensformen ”Aktiv undervisningsdeltagelse…” 

som du ønsker at tilmelde dig med henblik på at følge kurset for anden 

gang. Kurset er så eksamen, eller en del af eksamen, en eksamen der typisk 

vil være 3. eksamensforsøg, fordi de første 2 eksamensforsøg blev aflagt 

første gang du fulgte kurset (året før typisk), henholdsvis i 

reeksamensterminen efter første gang du fulgte kurset. 

 

Bemærk endvidere at der ikke er obligatorisk undervisningstilmelding på 

ToRS. 

 

Der er heller ikke frit valg mellem eksamensformer. 

 

Når eksamen (jf. studieordningen) har formen ”aktiv 

undervisningsdeltagelse” eller ”... under forudsætning af aktiv 

undervisningsdeltagelse”, så skelnes der mellem Prøveform A som er den 

med aktiv undervisningsdeltagelse, og Prøveform B som er den uden, som 

typisk beskrives i studieordningen under overskriften ”Syge-/omprøve: … ” 

eller ”Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: … ” 

 

Det indebærer at: 

 

• Hvis der udbydes et kursus, så er alle eksaminer i ordinær 

eksamenstermin (januar- og juni-terminerne) altid efter ”Prøveform A” 

(den med aktiv undervisningsdeltagelse). Det gælder uanset om det er 

første eller anden gang den studerende skal følge kurset, uanset hvilket 

eksamensforsøg det drejer sig om, og uanset om den studerende er 

undervisningstilmeldt eller kun eksamenstilmeldt. Findes der et kursus, 

så er det altid Prøveform A i ordinær eksamenstermin og lever man ikke 

op til ”aktiv undervisningsdeltagelse” så bliver man bedømt ikke-bestået 
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SIDE 4 AF 4 eller ”MF” (manglende forudsætninger, som også er en ikke-bestået-

bedømmelse), i den eksamenstermin, og har brugt ét eksamensforsøg 

derved. 

• Hvis der ikke udbydes noget kursus, så er alle eksaminer i ordinær 

termin altid efter ”Prøveform B” (den uden aktiv 

undervisningsdeltagelse). 

• Alle eksaminer i syge- og reeksamensterminen (februar- og august-

terminerne) er altid efter ”Prøveform B” (den uden aktiv 

undervisningsdeltagelse), og denne eksamensform er altid den samme, 

uanset hvordan den studerende nåede frem til denne 

eksamensaflæggelse, dvs. uanset om der var noget kursus eller ej i 

semesteret forud, og uanset om den studerende var tilmeldt i den 

ordinære termin eller ej, og uanset om den studerende blev bedømt 

”MF” (manglende forudsætninger) eller dumpede eller blev sygemeldt 

eller afmeldt eksamen i den ordinære termin. 

 

 

Se også: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Retningslinjer_for_t

ilstedev_relseskrav_ifm_aktiv_undervisningsdeltagelse_ved_Institut_for_T

v_rfaglige_og_Regionale_Studier.pdf  

 

Se også: https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Aktiv%20undervisningsdeltagelse&topicId=369

02ae8-d709-425f-8de3-e71c0f2e19e8#36902ae8-d709-425f-8de3-

e71c0f2e19e8  
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