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Retningslinjer for tilstedeværelseskrav og dispensationer ifm. aktiv 

undervisningsdeltagelse ved Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier (ToRS) 

 

Ved krav om fremmøde eller tilstedeværelse, som del af aktiv undervisningsdeltagelse har 

Studienævnet d. 22. juni 2020 og ved efterfølgende opdateringer, senest d. 3. marts 2023, 

fastsat nedenstående retningslinjer:  

  

Om fremmødekrav 

Som fremmødekrav gælder alle bestemmelser i studieordningerne for ToRS’ uddannelser, 

som indeholder krav om enten fremmøde eller tilstedeværelse i X% af undervisningen (fx 

75% af undervisningen). 

 

Fremmødekrav fremgår af studieordningens prøvebestemmelser, som helt eller delvist kan 

udgøre krav om aktiv deltagelse (både som ordinær prøveform eller som en forudsætning for 

deltagelse i ordinær prøve). 

  

Fremmødekravet forstås som fysisk tilstedeværelse i undervisningen i hele den skemalagte 

undervisningsgang, dvs. fra undervisningen påbegyndes til den afsluttes, dog undtaget 

underviserfastlagte pauser. 
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Underviseren kan, hvis underviseren selv ønsker det, vælge at streame (typisk via Zoom) sin 

undervisning1. Ingen studerende kan under nogen omstændigheder kræve at underviseren 

streamer sin undervisning. Heller ikke hvis den studerende har en dokumenteret 

funktionsnedsættelse eller er syg eller er bortrejst til udlandet på et fagligt relevant 

udlandsophold det pågældende semester2. 

 

Hvis underviseren, efter eget ønske, vælger at streame sin undervisning til en eller flere 

studerende, så gælder online tilstedeværelse også for disse studerende i forhold til opfyldelse 

af fremmødekravet. 

 

Du kan som studerende ikke ansøge studienævnet om dispensation til Zoom-streaming af 

undervisning (online undervisning) og du kan ikke klage over den enkelte undervisers valg, 

hverken hvis underviseren vælger at streame eller hvis underviseren vælger ikke at streame, 

fordi der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed3. 

 

Studieledelsen og evt. studienævnet kan i visse særlige tilfælde (fx ved pandemier og 

skævtliggende obligatoriske udlandsophold) pålægge undervisere at streame deres 

undervisning, og de studerende for hvem det er relevante vil i så fald blive informeret om at 

deres undervisning bliver Zoom-streamet af underviseren og/eller af fagmiljøet og/eller via 

andre relevante kanaler fx Studieinformation på KUnet mv. 

 

 

1 Se retningslinjerne: 

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

ning_p__K_benhavns_Universitet.pdf  

2 Se retningslinjerne: 

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

de_der_er_bortrejst.pdf  

3 Se afsnit ”3.1 Hvad er faktisk forvaltningsvirksomhed?” her: 

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel-forvaltningsret/afgoerelsesbegrebet/  hvor det 

fremgår at: ”Faktisk forvaltningsvirksomhed falder uden for forvaltningslovens anvendelsesområde, fordi den 

ikke handler om at træffe retligt bindende afgørelser i forhold til de implicerede personer. Faktisk 

forvaltningsvirksomhed er f.eks. patient- og anden klientbehandling, undervisning og vejledning.” 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledning_om_streaming_og_optagelse_af_undervisning_p__K_benhavns_Universitet.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Vejledning_om_streaming_og_optagelse_af_undervisning_p__K_benhavns_Universitet.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr_vejledning_til_studerende_der_er_bortrejst.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Studien_vnsvedtagelse_vedr_vejledning_til_studerende_der_er_bortrejst.pdf
https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel-forvaltningsret/afgoerelsesbegrebet/
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Bemærk at i modsætning til Zoom-undervisning, så kan du godt som studerende ansøge 

studienævnet om Zoom-eksamen4 hvis du har en god grund. 

 

Om registrering og godkendelse af aktiv undervisningsdeltagelse 

Underviser godkender aktiv deltagelse, herunder fremmødekrav, og definerer også på hvilken 

måde registreringen af aktiv undervisningsdeltagelse skal foregå.  

 

Registreringen kan bestå af navneopråb, besvarelse af spørgsmål via netbaserede løsninger 

eller andet.  Registreringens tidspunkt(er) i undervisningen fastlægges af underviser og kan, 

som udgangspunkt, ske fra undervisningsgangens start til slut.  

  

De studerende informeres om registreringsmetoden i kursusrummet (pt. Absalon) og/eller 

senest til første undervisningsgang.  

  

Det er den studerendes ansvar at medbringe tekniske redskaber (pc, tlf. eller andet), som har 

adgang til Absalon eller andre netbaserede løsninger, som anvendes til registrering.  

 

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at gennemføre tilstedeværelsesregistreringen, grundet 

aflysning af fysisk undervisning (fx ved pandemier) eller tekniske problemer, kan alternative 

tilstedeværelsesregistreringsmetoder bruges. Alternativt kan underviserne fravælge at 

gennemføre registreringen. 

 

 

 

 

 

 

4 Se retningslinjerne: 

https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Fjernpr%C3%B8ve&topicId=817e31b8-

db72-4651-bf4d-373d9bfc0f59#817e31b8-db72-4651-bf4d-373d9bfc0f59  samt retningslinjerne: 

https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Online%20mundtlig%20eksamen&topic

Id=1e19b40c-38ef-4990-914f-4f313ccfcbff#1e19b40c-38ef-4990-914f-4f313ccfcbff  

https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Fjernpr%C3%B8ve&topicId=817e31b8-db72-4651-bf4d-373d9bfc0f59#817e31b8-db72-4651-bf4d-373d9bfc0f59
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Fjernpr%C3%B8ve&topicId=817e31b8-db72-4651-bf4d-373d9bfc0f59#817e31b8-db72-4651-bf4d-373d9bfc0f59
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Online%20mundtlig%20eksamen&topicId=1e19b40c-38ef-4990-914f-4f313ccfcbff#1e19b40c-38ef-4990-914f-4f313ccfcbff
https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Online%20mundtlig%20eksamen&topicId=1e19b40c-38ef-4990-914f-4f313ccfcbff#1e19b40c-38ef-4990-914f-4f313ccfcbff
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Konsekvenser af ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse 

Hvis den aktive deltagelse ikke godkendes, er ét eksamensforsøg opbrugt ved den ordinære 

eksamenstermin og det bedømmes ”MF” (manglende forudsætninger) eller ”ikke-bestået” jf. 

KUnet5. 

 

Håndtering af studenter-forespørgsler til underviser 

Underviser har ret til at afvise alle studenter-forespørgsler vedrørende 

tilstedeværelsesregistreringen, hvis en studerende ikke har besvaret en quiz eller lign. Den 

konkrete grund til, at en studerende ikke har været til stede, er irrelevant for registreringen af 

tilstedevær. Man kan, for eksempel, have været syg med lægeerklæring uden, at det ændrer 

ved, at man ikke har været til stede. 

 

Mulighed for sygemelding til administrationen 

Du kan som studerende, hvis det er relevant, sygemelde dig din eksamen jf. vejledningen på 

KUnet6. Du skal maile en aktuel lægeerklæring til tors-studiekontor@hum.ku.dk  for at 

sygemelde dig. Bemærk at du godt må informere din underviser om at du er fraværende, men 

dette gælder ikke som en sygemelding. Du kan ikke sygemelde dig enkelte kursusgange, kun 

hele kurset, og kun pr. mail til tors-studiekontor@hum.ku.dk (administrationen). 

 

Hvis du som studerende bliver sygemeldt, opbruger du ikke noget eksamensforsøg ved den 

ordinære eksamenstermin, men du kan ikke aflægge en alternativ eksamen (efter Prøveform 

B – uden aktiv undervisningsdeltagelse) i den ordinære eksamenstermin (januar- / juni-

eksamensterminen) og du kan altså tidligst melde dig til prøven ved reeksamen. 

 

 

 

5 Se KUnet fx: https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Aktiv%20undervisningsdeltagelse&topicId=36902ae8-d709-425f-8de3-

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

6 Se KUnet fx: https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Syg%20til%20eksamen&topicId=9073a9b2-bef1-4c49-a257-

b1db1259b10a#9073a9b2-bef1-4c49-a257-b1db1259b10a  

mailto:tors-studiekontor@hum.ku.dk
mailto:tors-studiekontor@hum.ku.dk
https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Aktiv%20undervisningsdeltagelse&topicId=36902ae8-d709-425f-8de3-e71c0f2e19e8#36902ae8-d709-425f-8de3-e71c0f2e19e8
https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Aktiv%20undervisningsdeltagelse&topicId=36902ae8-d709-425f-8de3-e71c0f2e19e8#36902ae8-d709-425f-8de3-e71c0f2e19e8
https://kunet.ku.dk/studie/kinastudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Aktiv%20undervisningsdeltagelse&topicId=36902ae8-d709-425f-8de3-e71c0f2e19e8#36902ae8-d709-425f-8de3-e71c0f2e19e8
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Syg%20til%20eksamen&topicId=9073a9b2-bef1-4c49-a257-b1db1259b10a#9073a9b2-bef1-4c49-a257-b1db1259b10a
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Syg%20til%20eksamen&topicId=9073a9b2-bef1-4c49-a257-b1db1259b10a#9073a9b2-bef1-4c49-a257-b1db1259b10a
https://kunet.ku.dk/studie/japanstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Syg%20til%20eksamen&topicId=9073a9b2-bef1-4c49-a257-b1db1259b10a#9073a9b2-bef1-4c49-a257-b1db1259b10a
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Mulighed for eksamen i syge- og reeksamenstermin (februar- / august-

eksamensterminen) 

Hvis det er relevant, kan du som studerende vælge selv at tilmelde dig eksamen i syge- og 

reeksamenstermin (februar- / august-eksamensterminen) i KUnet Selvbetjeningen7. 

Her vil der være en alternativ syge-/omprøveform uden aktiv undervisningsdeltagelse 

(Prøveform B)8. Det kan fx være relevant i disse tilfælde: 

 

• Den aktive undervisningsdeltagelse blev ikke godkendt. 

• Den aktive undervisningsdeltagelse var en forudsætning for en regulær eksamen i den 

ordinære eksamenstermin, som du dumpede, blankede eller udeblev fra. 

• Du sygemeldte dig som studerende til administrationen i den ordinære eksamenstermin. 

• Du glemte at tilmelde dig eksamen i den ordinære eksamenstermins 

eksamenstilmeldingsperiode. 

 

Dispensationer vedr. aktiv undervisningsdeltagelse 

Hvis du som studerende kan dokumentere en relevant funktionsnedsættelse, og ønsker det, 

kan du søge om dispensation vedr. eksamensformen for en eksamen med aktiv 

undervisningsdeltagelse. 

 

Man skal søge med dokumentation pr. mail til sn-tors@hum.ku.dk  og man skal søge rettidigt, 

altså før eksamenstilmeldingsperioden for ordinær eksamen udløber i september for 

vintereksamensterminen og i marts for sommereksamensterminen9. 

 

 

7 Se den relevante tilmeldingsperiode i KUnet fx: https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20til%20eksamen&topicId=e962ea6a-1174-444e-9c92-

32f8f90d9c9d#199217_noPictureOnTop_content  

8 Konsulter studieordningen samt side 4 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Notat_om_fri_adgang_til_kurser_p__ToRS.pdf  

9 Se: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/  Bemærk at dispensationer vedr. aktiv 

undervisningsdeltagelse kun kan søges som ikke-varige eksamensformsdispensationer som gælder i en bestemt 

eksamenstermin (ét semester ad gangen), da denne eksamensform ikke er omfattet af varige dispensationer på 

ToRS jf.: 

mailto:sn-tors@hum.ku.dk
https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20til%20eksamen&topicId=e962ea6a-1174-444e-9c92-32f8f90d9c9d#199217_noPictureOnTop_content
https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20til%20eksamen&topicId=e962ea6a-1174-444e-9c92-32f8f90d9c9d#199217_noPictureOnTop_content
https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20til%20eksamen&topicId=e962ea6a-1174-444e-9c92-32f8f90d9c9d#199217_noPictureOnTop_content
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Notat_om_fri_adgang_til_kurser_p__ToRS.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/
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Det er altid vigtigt at ansøge om eksamensformsdispensationer rettidigt, men fordi 

underviseren tilrettelægger den aktive undervisningsdeltagelse på kursusgangene hen over 

hele semesteret, så er det særligt vigtigt at søge om eksamensformsdispensation rettidigt, hvis 

eksamensformen er ”aktiv undervisningsdeltagelse”. 

 

Hvis dispensationen godkendes, vil den typisk (men ikke altid) konkret bestå i at 

studienævnet bemyndiger relevant underviser/eksaminator til at ændre den aktive 

undervisningsdeltagelse til noget fagligt relevant, som tager hensyn til funktionsnedsættelsen, 

dvs. de særlige omstændigheder og usædvanlige forhold der måtte gøre sig gældende for den 

pågældende studerende. 

 

Dispensationen gør at underviser/eksaminator kan udforme særlige vilkår i undervisningen 

hen over semesteret, som i passende omfang kompenserer den studerende for de negative 

følger af vedkommendes funktionsnedsættelse. 

 

Evt. ændringer af vilkårene i undervisningen kan foretages hvis underviser/eksaminator 

finder dem fagligt relevante og i øvrigt praktisk mulige, og de kan fx indebære at 

tilstedeværelseskravet erstattes med noget andet fagligt relevant, fx en eller anden form for 

opgaver eller tests eller oplæg eller noget andet fagligt relevant i undervisningen. 

 

Bemærk at den normale ”aktiv undervisningsdeltagelse”-eksamensform i studieordningen for 

en given eksamen opstiller nogle vilkår (fx et fremmødekrav i X% af undervisningen), som 

man skal leve op til for at bestå. Hvis man får eksamensformsdispensation vedr. en sådan 

eksamen pga. en relevant dokumenteret funktionsnedsættelse, så vil ens underviser definere 

nogle andre vilkår og hvis man ikke lever op til disse andre vilkår, så består man ikke. 

 

 

 

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

pdf  

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Retningslinjer_for_varige_dispensationer_paa_ToRS.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Retningslinjer_for_varige_dispensationer_paa_ToRS.pdf
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Man kan ikke få dispensation til at bestå under alle omstændigheder, en dispensation er ikke 

en sænkning af det faglige niveau for eksamen, og en funktionsnedsættelse kan godt have en 

sådan beskaffenhed, at den forhindrer den studerende i at bestå, særlige vilkår eller ej. 

 

Bemærk at ved den fælles ToRS-eksamen ”Videnskabsteori” udstedes der ingen 

dispensationer, der bemyndiger underviseren til at erstatte kravet om tilstedeværelse i min. 

75 % af fællesundervisningen med noget andet. Fællesundervisningen foregår på så store 

hold, at det er praktisk uladsiggørligt for underviseren at udforme særlige vilkår til 

enkeltstuderende i undervisningen på netop dette kursus. 


