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Kapitel 1 
Indledning 

KU’s Ledelsesteam (LT) har besluttet at indføre et ”Indre marked” for ud-
dannelserne på KU den 19. december 2007, således at det i højere grad vil 
være muligt for studerende at følge kurser fra andre uddannelser og fakulte-
ter. 

Det betyder, at studieåret og skemalægningen på hele KU, uanset om der 
lokalt tænkes i blokke eller i semestre, skal fastlægges inden for de nedenfor 
beskrevne retningslinjer. Fakulteterne orienterer årligt KUUR om væsentli-
ge afvigelser. 

Års- og skemastrukturen træder i kraft med virkning fra efterårssemestret 
2009. 

Retningslinjerne vil blive evalueret med henblik på personalepolitiske for-
hold og studentermobilitet senest to år efter, at retningslinjerne er trådt i 
kraft. 



 

SIDE 2 AF 6 Kapitel 2 
Årsstrukturen 

For en fuldtidsstuderende sættes arbejdsåret til 42 uger. Disse fordeles på 44 
kalenderuger, dog 45 i år, hvor uge 53 forekommer. Dette svarer til 60 
ECTS-point. Der er to semestre bestående hver af 21 arbejdsuger. Hvert se-
mester opdeles i to blokke af 10½ arbejdsuger. Året regnes i denne sam-
menhæng fra uge 35 det ene år til uge 34 det følgende år. 

De 42 årlige arbejdsuger fordeles med 36 arbejdsuger til ordinær undervis-
ning og eksamen, og 6 arbejdsuger i skemafri perioder. De resterende 10 
uger (11 i år, hvor uge 53 forekommer) er selvstudium/ferie. Ferien fordeler 
sig over året, men har hovedvægt på sommerferien, som er fra uge 27 til 34. 
I sommerferien er der mulighed for sommerforløb. Endelig opdeles ugerne 
med ordinær undervisning og eksamen i normale uger og beskyttede uger. 

Se figur 1 nedenfor, som illustrerer årsstrukturen i 2009/10 og 2010/11. 

2.1. Semestre og blokke 

Der er to semestre, hver opdelt i to blokke. Første semester er uge 35-45 
(Blok 1) og uge 46-4 (Blok 2). Andet semester er uge 5-14/15 (Blok 3) og 
uge 15/16-26 (Blok 4). 

• 2.1.1. Ordinær undervisning og eksamen foregår inden for norma-
le uger eller beskyttede uger: 

o Normal uge: Her foregår normal skemalagt undervisning 
og/eller eksamen. De normale uger er uge 36-43, 46-50, 2-3, 
5-8, 10-13/14 (afhængig af påsken) og 15/16 -24(afhængig af 
påsken). Perioden med normale uger i blok 4 er en uge læn-
gere end i de øvrige blokke grundet skæve helligdage. Uge 
42, samt uge 7 og 8 er normale uger, men af hensyn til per-
sonalepolitikkens bestemmelser om en familievenlig arbejds-
plads, skal arbejdet tilrettelægges så der tages udstrakt hen-
syn til ønsker om ferie i disse uger. 

o Beskyttet uge: I en beskyttet uge har eksamen fortrinsret. I 
kurser, der ikke har eksamen i disse uger, må der ikke lægges 
ekstraordinært arbejdskrævende eller særligt tilstedeværel-
sesbetingede aktiviteter (fx ekskursioner) af hensyn til stude-
rende, der har eksamen i andre fag. De beskyttede uger er 44, 
51, 4, 14/15(afhængig af påsken) og 25. Uge 51 har særsta-
tus, idet der her også tillades reeksamen efter blok 1. 

o Mulighed for særligt forløb i uge 2-4: Undervisningen i 
blok 2 og efterårssemesteret kan afsluttes i uge 50/51 (før 
jul). Herved frigøres uge 2-4 i januar. I så tilfælde kan seme-
ster 1/blok 2 deles i to forløb: a) et undervisningsforløb, der 



 

SIDE 3 AF 6 afsluttes i uge 51, og b) et undervisningsforløb i uge 2-4. Ho-
vedbegrundelsen for at afslutte kurser inden jul er, at lette in-
ternational udveksling af studerende, fx gæstestuderende, der 
gerne vil hjem inden jul. I de tilfælde, hvor dette ikke har 
væsentlig betydning kan kurserne i semester 1/blok 2 fortsæt-
tes og afsluttes i ugerne 2-4. 

• 2.2.2. Skemafri uger. I sådanne må der ikke lægges undervisning 
eller ordinær eksamen. Ugerne tilrettelægges af de enkelte fakulteter 
og kan benyttes til selvstudium, reeksamen og ferie. Derudover kan 
der lægges ikke ECTS-point-udløsende seminar-, eller kursustilbud, 
og lignende. Der er følgende skemafri uger: 

o Studiestartsugen (uge 35): Her kan holdes aktiviteter som 
ruskurser, modtagelse af udenlandske studerende og introda-
ge. 

o Efterårsuge (uge 45) 

o Juleugerne (uge 52-1): Der kan afholdes ekstraordinær ek-
samen begrundet i udlandsophold for studerende på kurser, 
der ikke afsluttes før jul. Der kan normalt ikke holdes hver-
ken eksamen eller reeksamen mellem jul og nytår. 

o Vinterugen (uge 9) 

o Påskeugen (uge 12, 13, 14, 15 eller 16) 

o Sommerugen (uge 26) 

• 2.2.3. Sommerferien (ugerne 27-34): Universitetet har ingen særlige 
forpligtelser over for de studerende og de studerende har ikke pligt 
til at deltage i studieaktiviteter. 

o Sommerforløb er tænkt som tilbud, der ligger i sommerferi-
en, fx sommerskoler. Der må inden for normale uddannelser 
kun i særlige tilfælde lægges obligatoriske kurser (f.eks. års-
tidsbetingede ekskursioner til Grønland). 

 

Årsstrukturen er illustreret nedenfor i figur 1: 



 

SIDE 4 AF 6 Figur 1: Årsstruktur for 2009/10 og 2010/11 

Akademisk kalender for 2009/10 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                     

BLOK 1 BLOK 2X V-forløb 

BLOK 2Y 

BLOK 3 BLOK 4 SOM-

MER-

FERIE EFTERÅRSSEMESTER FORÅRSSEMESTER 

SOMMERFERIE 
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2.3. Andre bestemmelser om årsstrukturen 
Der er ikke taget højde for placering af praktik, ekskursioner, projektarbejde 
og andre særligt intensive forløb. Noget sådant må altid konkret planlægges. 
Dog skal beskyttede uger undgås. 

Alle blokkurser skal afsluttes med eksamen inden for den pågældende blok. 
Alle semesterkurser skal afsluttes med eksamen inden for det pågældende 
semester. 

Ingen kurser kan strækker sig over mere end et semester, uden at de er op-
delt i moduler, der kan afsluttes inden for det enkelte semester. 

Sammenhængende obligatoriske, semiobligatoriske eller valgfrie studieen-
heder bør placeres således i studieplanerne, at der ikke skabes for store for-
hindringer for studerende, der planlægger ½ års studier i udlandet. Fx bør 
sammenhængende forløb, der kun involverer blok 2 og 3 undgås. 



 

SIDE 5 AF 6 Kapitel 3 
Skemastruktur 

Undervisningsugen opdeles i 4 skemagrupper (A, B, C og D) til normal un-
dervisning og en særlig skemagruppe (E) til efter- og videreuddannelsesun-
dervisning. For at imødekomme behovet for at der for semesterkurser skal 
kunne være mere end tre parallelt løbende kurser opdeles de normale ske-
magrupper på nær D hver i to undergrupper. 

Denne opdeling i skemagrupper og -undergrupper sker af hensyn til gen-
nemskuelighed for fagenes tidsmæssige placering. Dette gør det muligt for 
de studerende at planlægge undervisningsforløb på tværs af uddannelserne. 

 

3.1. Undervisning for fuldtidsstuderende 

I skemagrupperne A, B, C og D foregår undervisning for fuldtidsstuderende, 
som afholdes på hverdage kl. 8.00 – 17.00. A og C dækker hver over ½ og 1 
hel dag, mens skemagruppe B er delt på 3 halve dage. Skemagruppe D er 
også forbeholdt undervisning for fuldtidsstuderende. D dækker over fredag 
eftermiddag. Af hensyn til personalepolitikkens princip om at KU skal være 
en familievenlig arbejdsplads skal undervisning fredag eftermiddag ske efter 
aftale med medarbejderne. 

Der er pause kl. 12.00 – 13.00, så studerende og undervisere kan nå at 
transportere sig fra en campus til et andet. 

Ethvert kursus placeres afhængig af sin størrelse indenfor en skemagruppe 
eller en skemaundergruppe. Meget store kurser kan placeres til to skema-
grupper. Dette betyder dels at et kursus principielt kan disponere de stude-
rendes tid inden for skema(under)gruppen, og dels at den skemalagte del af 
undervisningen så vidt overhovedet muligt skal holdes inden for denne. Det 
betyder ikke, at der skal være skemalagt undervisning hele tiden. 

• Skemafri dag: Kurser for fuldtidsstuderende, der følger en normal 
studieplan, bør så vidt muligt placeres i to af de tre skemagrupper A, 
B, C og D og disses undergrupper. Herved får sådanne studerende en 
skemafri dag. Der kan være uddannelser, hvor dette er mindre rele-
vant end for andre. 

• Afvigelser: Der kan være tilfælde, hvor mange parallelle øvelses-
hold ikke alle kan få lokaler og/eller lærere i kursets skemagruppe. 
Dette kan nødvendiggøre at nogle af holdene placeres i andre ske-
magrupper. I så fald er det vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal 
hold inden for skemagruppen for at tilgodese studerende, der er for-
hindrede i deltagelse uden for denne. 

 



 

SIDE 6 AF 6 3.2. Undervisning for efter- og videreuddannelsesstuderende 

Skemagruppen E er en zone for efter- og videreuddannelse, hvor der ofte 
ønskes undervisning uden for normal arbejdstid. Skemagruppe E foregår på 
hverdage kl. 17.00 – 21.00 samt lørdage kl. 8.00 – 12.00. På grund af kapa-
citetsproblemer kan denne zone undtagelsesvis bruges til undervisning af 
fuldtidsstuderende. Af hensyn til personalepolitikkens princip om at KU 
skal være en familievenlig arbejdsplads skal aften- og lørdagsarbejde ske ef-
ter aftale med medarbejderne. 

3.3. Eksamens placering i ugen 

Skriftlig eksamen skal så vidt muligt tilrettelægges inden for det pågælden-
de kursus’ skemagruppe, fredag eftermiddag eller lørdag. Mundtlig eksamen 
må gerne brede sig uden for skemagruppen, men det skal tilstræbes, at del-
tagere der følger andre kurser, har forret til eksamenstidspunkter inden for 
kursets skemagruppe. 

 

Skemastrukturen er illustreret nedenfor i Figur 2: 

 

Figur 2: Ugeskema 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

A1 B1 

Formiddag 08.00 – 12:00 B1 

A2 

C1 A1 

B2 

E 

C1 

 
Eftermiddag 13:00 – 17:00 

C2 

B2 C2 A2 D  

Aften 17:00 – 21:00 E E E E   

 

 
 

Kapitel 4 
Kursusstørrelser 

Der anvendes kursusstørrelser på 5, 7½, 10, 15, 20 og 30 ECTS-point. 

Studieordninger kan i særlige tilfælde indeholde kurser på 2½ ECTS-point. 

 


