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Studienævnsnotat om genbrug af pensum 

 

29. APRIL 2016 

Som vedtaget på Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studiers 

møde afholdt den 29. april 2016. 

 

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at lade dele af et tidligere pensum eller 

et helt tidligere pensum indgå i et nyt pensum, da dette vil betyde at det 

samlede antal læste sider til en given eksamen vil blive mindre end angivet i 

studieordningen og den studerende således ikke vil kunne leve op til 

studieordningens krav. 

 

Det er muligt at genbruge 5 procent af et tidligere pensum i forbindelse med 

pensum til en ny eksamen, efter aftale mellem eksaminator og den 

studerende og det er eksaminator der træffer beslutning om hvorvidt et 

sådant genbrug er acceptabelt.  

 

I særlige tilfælde er det muligt at genbruge mere end 5 procent af et tidligere 

pensum i forbindelse med pensum til en ny eksamen, efter aftale mellem 

eksaminator og den studerende og det er eksaminator der træffer beslutning 

om hvorvidt et sådant genbrug er acceptabelt.  

 

Hvis en studerende tidligere har opgivet en tekst som pensum i oversættelse 

fra et givet fremmedsprog til dansk, engelsk el.lign. vil det kun være muligt 

at bruge denne tekst i et andet pensum læst på originalsproget efter 

godkendelse af det nye fags eksaminator. En tekst der tidligere har indgået 

på originalsproget i et givet pensum kan ligeledes også kun blive en del af et 

pensum til en anden eksamen i oversættelse efter godkendelse af det nye 

fags eksaminator. 

 



 

 

SIDE 2 AF 2 Det påhviler den studerende at gøre eksaminator opmærksom på evt. 

tidligere pensum fra andre fag som på den ene eller den anden måde ønskes 

inkluderet i det nye fags pensum. 

 

Tidligere benyttet pensum kan naturligvis indgå på andre måder i 

forbindelse med en ny eksamen, f.eks. som en del af litteraturlisten i en 

opgave. 

 

Skal du til reeksamen, kan du kun genbruge godkendt pensum, hvis 

eksamen finder sted i samme eksamenstermin, fx reeksamen i august, hvor 

pensum har været godkendt til eksamen i juni samme år. 

 

Tilmelder du dig reeksamen i en efterfølgende eksamenstermin, skal du 

have dit pensum godkendt på ny i henhold til gældende regler og frister. 

 

Om godkendelse af pensum: Informationer findes på uddannelsessiderne på 

KUnet under: Eksamen -> Eksamensform og -regler -> Pensum -> 

Generelle regler for pensum. 

 

Dvs. fx: https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Pensum&topicId=4b77c18a-546c-45f2-bdd1-

29e8e37e4621#4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621 (og tilsvarender 

sider før øvrige ToRS-uddannelser) 

https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Pensum&topicId=4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621#4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621
https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Pensum&topicId=4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621#4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621
https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Pensum&topicId=4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621#4b77c18a-546c-45f2-bdd1-29e8e37e4621

