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Speciale på femte semester samt Organisationsspeciale versus 

virksomhedsspeciale 

 

19. NOVEMBER 2019 

Vedtaget på studienævnsmøde afholdt d. 20. juni 2017 og opdateret på 

efterfølgende studienævnsmøder senest d. 19. november 2019. 

 

Det er meningen, at man skal skrive speciale på sit fjerde semester, og 

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier opfordrer alle 

studerende til at gøre dette, hvis det overhovedet er muligt. 

 

Det er vigtigt at skrive speciale på sit fjerde semester, fordi målet med 

fremdriftsreformen er at mindske omfanget af studietidsforsinkelser på de 

videregående uddannelser og dermed bidrage til vækst og velstand i 

Danmark, jf.: https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/aftale-

om-justering-af-fremdriftsreformen-november-2015.pdf  

 

Dog kan det ikke udelukkes, at enkelte uheldige studerende kan komme i 

den for alle ulykkelige og uønskede situation, at specialet må placeres på 

femte semester, hvorved KA-uddannelsen, mod alles håb og ønsker, 

beklageligvis må studietidsoverskrides med ét semester til i alt 2,5 år, i 

stedet for de normerede 2 år.  

 

Hvis man som studerende må se sig nødsaget til dette, skal man være meget 

opmærksom på følgende: 

 

Speciale på femte semester  

Se afsnittet ”Jeg vil gerne se et overblik over tidsfrister” her: 

https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Overbl

ik%20over%20dit%20specialeforl%C3%B8b&topicId=1a7bf7b0-040a-

420e-93e3-321facfa080b#201959_noPictureOnTop_content   
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SIDE 2 AF 4  

Hvis dit speciale skulle have ligget i et forårssemester (som er dit 4. 

semester), kan du altså se dig nødsaget til at skrive det i det efterfølgende 

efterårssemester (som så bliver dit 5. semester). 

 

Og omvendt. Skulle dit speciale have ligget i et efterårssemester (som er dit 

4. semester), kan du se dig nødsaget at skrive det i det efterfølgende 

forårssemester (som så bliver dit 5. semester). 

 

Det er ikke nødvendigt at søge om at udsætte starten på specialet, hvis du 

ser dig nødsaget til at lægge det i dit femte semester. 

 

Det er kun et spørgsmål, om hvorvidt du har SU (eller anden 

privatøkonomi) til det, hvilket er helt dit eget ansvar. 

 

For specialer skrevet i efterårssemestre gælder det, at der er frist for 

tilmelding af specialet i selvbetjeningen og aflevering af specialekontrakt d. 

8. juni i det forudgående forårssemester, dvs. før forudgående 

sommereksamenstermin. 

 

Man må gerne mangle andre eksaminer ud over specialet på det tidspunkt, 

men kontrakten indgås i så fald under forudsætning af, at man består disse 

andre eksaminer enten ved den ordinære sommereksamen i juni, 

umiddelbart efter man har indgået kontrakten, eller senest ved syge- og 

reeksamensterminen for sommereksamen i august. 

 

Man må nemlig kun mangle specialet på det tidspunkt det afleveres, den 20. 

december. 

 

For specialer skrevet i forårssemestre gælder det, at der er frist for 

tilmelding af specialet i selvbetjeningen og aflevering af specialekontrakt d. 

1. december i det forudgående efterårssemester, dvs. før forudgående 

vintereksamenstermin. 

 

Man må gerne mangle andre eksaminer ud over specialet på det tidspunkt, 

men kontrakten indgås i så fald under forudsætning af, at man består disse 

andre eksaminer enten ved den ordinære vintereksamen i januar eller senest 

ved syge- og reeksamensterminen for vintereksamen i februar. 

 

Man må nemlig kun mangle specialet på det tidspunkt det afleveres, den 31. 

maj. 

 



 

 

SIDE 3 AF 4 Denne regel gælder uanset, om du skriver speciale på dit fjerde eller på dit 

femte semester. 

 

Du kan søge dispensation fra denne regel jf.: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/  

 

Hvis du opnår en sådan dispensation, får du tilladelse til at aflevere speciale, 

selvom det ikke er det sidste du mangler på din KA, på det tidspunkt du 

afleverer det. 

 

Hvis du skriver speciale på dit femte semester (1. specialekontrakt), kan du 

godt nå både en evt. 2. og en evt. 3. specialekontrakt, inden din maksimale 

studietid på 3 år (dvs. seks semestre) udløber, jf. punktet ”Hvordan tilmelder 

jeg mig 2. og 3. specialekontrakt?” her: 

https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmel

ding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-

06dd0b1f7ae2#198054_noPictureOnTop_content  

 

Hvis du skriver speciale på dit femte semester, bliver du ikke udmeldt som 

følge af manglende overholdelse af nogen studieaktivitetskrav, da det 

løbende studieaktivitetskrav er blevet afskaffet, og da du kan blive færdig 

indenfor 3 studieår (seks semestre) som er din maksimale studietid. 

 

Det er ikke muligt at ændre ved de faste frister for specialekontrakter og 

afleveringsfrister, eller på sideomfanget for specialet, som er 50-60 

normalsider uanset hvilken KA-studieordning du er indskrevet under. 

 

Du er velkommen til at påbegynde arbejdet med specialet, før du formelt har 

fået godkendt din kontrakt. Dette gælder uanset om du skriver speciale på 

dit fjerde eller på dit femte semester. 

 

Hvis du bliver færdig med specialet før afleveringsfristen, som ligger d. 20. 

december for specialer skrevet i efterårssemesteret, og d. 31. maj for 

specialer skrevet i forårssemesteret, kan du aflevere før tid, men kun hvis du 

mindst end måned før, du påtænker at aflevere, selv har meddelt det til 

HUM-SN-ToRS <sn-tors@hum.ku.dk> og derefter har fået bekræftet pr. 

mail, at du har fået mulighed for at aflevere før tid. 

 

 

Organisationsspeciale versus virksomhedsspeciale 

Hvis du er indskrevet på KA i Tværkulturelle studier, kan du vælge at skrive 

et organisationsspeciale, hvilket indebærer, at der indgår et 

formidlingsprodukt i bedømmelsen, jf. side 14-15 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/
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SIDE 4 AF 4 https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_stud

ier/tvaerkulturelle_studier_ka.pdf  samt side 16-17 i: 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tvaerkulturelle_stud

ier/tvaerkulturelle_studier_ka_2019___pnsm_2019/  

 

Et sådant speciale på KA i Tværkulturelle studier vil typisk samtidig være et 

virksomhedsspeciale jf.: 

https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmel

ding%20og%20kontrakt&topicId=a7b5e7af-0bf4-41b9-82a6-

06dd0b1f7ae2#202267_noPictureOnTop_content  samt: 

https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/SiteAssets/Sider/Jeg-vil-gerne-

skrive-med-en-virksomhed-HUM/Retningslinjer%20for%20speciale-

%20og%20projektsamarbejde%20med%20ekstern%20partHUM.pdf samt: 

https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Speciale%20og%20andre%2

0projekter/Speciale%20med%20ekstern%20part%20Samarbejdskontrakt%2

030102020%20reader%20udvidet.pdf  samt: 

https://kunet.ku.dk/studie/tvaerkulturelle_ka/Sider/Emne.aspx?topicid=9f79

bee2-5d02-4843-aae9-fe3b8f9586ed  samt: 

https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/SiteAssets/Sider/Jeg-vil-gerne-

skrive-speciale-med-en-virksomhed-eller-organisation-

HUM/Anmodning%20om%20hemmeligholdelse_HUM.pdf  

 

Hvis du er indskrevet på en anden KA-uddannelse på ToRS, kan du ikke 

skrive et organisationsspeciale, da der kun findes mulighed herfor i KA i 

Tværkulturelle studiers studieordninger. Ingen andre KA-studieordninger på 

ToRS har denne mulighed. Men du kan stadig godt skrive et 

virksomhedsspeciale under disse andre studieordninger. 
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