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25/11 2008 
 

Den fælles del af  
STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSERNE 

ved  
det Naturvidenskabelige fakultet 

Københavns Universitet    
((vveerr ssiioonn  2255//88  22000088))  

 
De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt i 
nedenstående love og bekendtgørelser. 
 
Lov nr. 1368 af 7. december 2007 om universiteter (Universitetsloven eller UL). 
 
Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse nr. 
805 af 19/08/2005 og nr. 864 af 05/07/2007 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen eller UB). 
 
Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatud-
dannelser ved universiteterne (Adgangsbekendtgørelsen eller AB). 
 
Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse 
nr. 231 af 22/03/2006 og nr. 865 af 5/7 2007 om eksamen ved universitetsuddannelser 
(Eksamensbekendtgørelsen eller EB). 
 
Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved 
universitetsuddannelser (Karakterbekendtgørelsen eller KB). 
 
Studieordningen er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 694 af 30/8 1993 om 
naturvidenskabelige uddannelser på universiteter m.fl. 
 
Studieordningen fastsættes i henhold til § 18 i Universitetsloven, § 67 i Uddannelsesbe-
kendtgørelsen, § 33 i Eksamensbekendtgørelsen og § 19 i Karakterbekendtgørelsen.  
 
Desuden er studieordningen underordnet Københavns Universitets og Det Natur-
videnskabelige Fakultet på Københavns Universitets regler på alle områder som ikke iflg. 
ovenstående love og bekendtgørelser er reguleret af studieordningen. En del af disse 
regler er beskrevet i uddannelsesregler ved Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(uddannelsesreglerne eller UR). 
 
Denne studieordning og de omhandlede bacheloruddannelser, hører under Studienævn for 
Bacheloruddannelser ved det Naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet, 
herefter benævnt studienævnet, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette 
studienævn. 
 



Page 2 of 11 

Studieordningen består af 
• En fælles del for alle bacheloruddannelser (dette dokument). 
• Fagspecifikke dele for hver enkelt bacheloruddannelse, hvor man finder 

1. Mål, fag og kompetencer for uddannelsen (jf. UB § 67 stk. 2.3). 
2. Studiestrukturen for uddannelsen. 
3. Lister med fagelementer i de fagpakker og specialiseringer som udbydes 

til uddannelsen. 
4. Grafiske oversigter, kaldet kassogrammer, over de normerede studieplaner 

for uddannelsen. 
5. En tabel over studienævnets faste udbud af fagelementer rettet mod 

uddannelsen. 
• Beskrivelser af udbudte fagelementer i lektionsplanen på http://sis.ku.dk. 
• Studieordningen suppleres med diverse vejledninger på http://www.science.ku.dk/ 

uddannelser. 
 

Studienævnet kan inden for bekendtgørelsernes rammer, når det er begrundet i 
usædvanlige forhold, dispensere for de regler i nærværende studieordning, som alene er 
udformet af studienævnet (jf. UB § 67 stk. 5 og EB § 33 stk. 2).  
 

§ 1. Uddannelser, titler og studieindgange 
De bacheloruddannelser, som hører under denne studieordning, er angivet i følgende 
tabel 1 sammen med den danske og engelske titel på den bachelorgrad, som tildeles ved 
fuldførelsen af uddannelsen (jf. UB § 14 stk. 3 og § 67 stk. 2.1): 
 
Tabel 1. Titler på dansk og engelsk 
Uddannelsesnavn [forkortelse] Dansk titel* Engelsk titel* 
Biokemi [biokem] BSc i biokemi BSc in Biochemistry 

Biologi [bio] BSc i biologi BSc in Biology 

Datalogi [dat] BSc i datalogi BSc in Computer Science 

Forsikringsmatematik [akt] BSc i forsikringsmatematik BSc in Actuarial Mathematics 

Fysik [fys] BSc i fysik BSc in Physics 

Astronomi [astro] BSc i astronomi BSc in Astronomy 

Biofysik [biofys] BSc i biofysik BSc in Biophysics 

Geofysik [geofys] BSc i geofysik BSc in Geophysics 

Meteorologi [meteo] BSc i meteorologi BSc in Meteorology 

Geografi & Geoinformatik [geog] BSC i geografi & geoinformatik BSc in Geography & Geoinformatics 

Geologi-Geoscience [geol] BSc i geologi-geoscience BSc in Geology-Geoscience 

Idræt [idr] BSc i idræt BSc in Sport and Exercise Science 

Kemi [kem] BSc i kemi BSc in Chemistry 

Matematik [mat] BSc i matematik BSc in Mathematics 

Matematik-Økonomi [mat-øk] BSc i matematik-økonomi BSc in Mathematics-Economics 

Molekylær Biomedicin [molbiomed] BSc i molekylær biomedicin BSc in Molecular Biomedicine 

Nanoteknologi [nano] BSc i nanoteknologi BSc in Nanotechnology 

* BSc står for Bachelor i den danske titel og for Bachelor of Science i den engelske titel. 
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Stk. 2. Studerende i fysik, astronomi, biofysik, geofysik og meteorologi optages på en 
studieindgang, ”De fysiske fag”. Gennem det specifikke valg af fagelementer kan en 
vilkårlig af uddannelserne fra studieindgangen opnås. 
 

§ 2. Uddannelsernes varighed 
Bacheloruddannelserne er normeret til 180 ECTS-point (jf. UB § 13 stk. 1 og § 67 stk. 
2.2), svarende til 3 års fuldtidsstudium á 1640 timer. 
 
Stk. 2. Den samlede studietid (bevilget orlov medregnes ikke) kan ikke overstige 5 år (jf. 
UB § 5 stk. 2 og § 67 stk. 2.9). For overgangsregler, sanktioner og nærmere regler om, 
hvordan den samlede studietid opgøres, henvises til UR. 
 

§ 3. Uddannelsernes faglige struktur  
Hver uddannelse består af en bachelorfagpakke med obligatoriske og begrænset valgfri 
fagelementer, som oplistes i uddannelsens fagspecifikke del af studieordningen og 
beskrives i detaljer i lektionsplanen efter retningslinier i UR (jf. UB § 67 stk. 2.4, EB § 
10 stk. 1 og § 33 stk. 1.1, 2, 3, 5, 6 og 7 samt KB § 10 stk. 2 og § 19 stk. 1.1), samt af en 
valgfri del som bringer omfanget op på normen angivet i § 2 stk. 1. Valgfriheden på den 
valgfri del er alene begrænset af reglerne i UR. Efter disse regler skal den valgfri del for 
biologi-, datalogi-, fysik-, geografi-, geologi-, idræt-, kemi- og matematikstuderende 
indeholde fagelementer med en anden videnskabelig hovedtilknytning end uddannelsens 
af et omfang på 30 ECTS-point. For at lette opfyldelsen af dette krav er hvert fagelement 
tilegnet en eller i enkelte tilfælde, hvor fagelementet indeholder flere adskilte 
fagområder, flere af følgende videnskabelige hovedtilknytninger (fagkoder): Bio 
(biologi), Dat (datalogi), Fys (fysik), Geog (geografi), Geol (geologi), Idr (idræt), Kem 
(kemi), Mat (matematik), Andet. I parentes efter en tilknytning er angivet den 
uddannelse, hvis studerende ikke kan benytte fagelementer med den foranstående 
tilknytning til at opfylde kravet. Fagelementer tilknyttet ”Andet” kan benyttes af alle 
studerende til at opfylde kravet. 
 
Stk. 2. Bachelorprojekt, virksomhedsprojekt og selvstudium under vejledning. 
Bachelorfagpakken indeholder et bachelorprojekt efter regler beskrevet i bilag 2. Den 
valgfri del kan indeholde et virksomhedsprojekt efter regler beskrevet i bilag 2. Uanset 
fagligheden tilegnes virksomhedsprojektet den videnskabelige hovedtilknytning ”Andet”. 
Efter godkendelse fra studienævnet kan studiet indeholde fagelementer med ”skæve” 
belastninger efter regler beskrevet i bilag 2.   
 
Stk. 3. Merit. Studienævnet kan ansøges om, at gennemførte fagelementer fra en dansk 
eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres til den studerendes 
uddannelse (jf. UB § 67 stk. 2.6). For detaljer vedrørende ansøgningsproceduren se UR. 
Der skal ikke søges om meritoverførsel af fagelementer rekvireret til uddannelser på Det 
Naturvidenskabelige Fakultet, eller hvor det fremgår af en uddannelsesaftale vedrørende 
uddannelser der afholdes i samarbejde med andre fakulteter, at en meritansøgning ikke er 
påkrævet. I sådanne tilfælde vurderer studienævnet uden ansøgning, om der kan ske 
meritoverførsel til den valgfri del af uddannelsen. Hvis der ønskes meritoverførsel til 
bachelorfagpakken skal der altid ansøges.  
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§ 4. Undervisning 
 
Stk. 1. Sprog. Undervisningssproget og sproget på kursusmaterialet på fagelementer 
udbudt af studienævnet er givet ved en af følgende muligheder: 

• Dansk: Undervisningsmaterialet kan være på andre sprog end dansk (fortrinsvis 
engelsk), og et mindretal af forelæsningerne kan være på engelsk. Alt andet er på 
dansk.  

• Engelsk: Alt er på engelsk; herunder kursusbeskrivelser, undervisningssprog, 
eksamensopgaver, kommunikation mellem underviser og studerende.  

• Vejledning: Sprog i vejledningssituationer aftales indbyrdes mellem parterne. 
Der gælder følgende undtagelser: 

• Andre sprog, end de som er fastsat i en given sprogversion, kan frit benyttes til 
tale og skrift bortset fra i situationer, hvor mindst 1 deltager (studerende eller 
underviser) derved bliver ude af stand til at følge undervisningen. 

• Når alle studerende, som ønsker det, er holdsat på øvelseshold, som følger en 
given sprogversion, vil eventuelt yderligere øvelseshold blive oprettet med de(n) 
sprogversion(er), som de resterende deltagere ønsker. 

• Undervisnings- og eksamensmateriale kan, ud over det krævede sprog, yderligere 
forefindes på andre sprog. 

Se lektionsplanen for sprogversionerne for de enkelte fagelementer. Uanset hvilken 
sprogversion der benyttes, er de sproglige forudsætninger en gymnasial, adgangsgivende 
eksamen eller tilsvarende med dansk på A-niveau og engelsk på mindst B-niveau (jf. UB 
§ 67 stk. 2.10). 
 
Stk. 2. Prioritering af tilmeldte: Hvis der ved tilmeldingsfristens udløb er flere tilmeldte, 
end der er pladser på et fagelement, fordeles pladser efter regler, som fremgår af fagele-
mentets beskrivelse i lektionsplanen. Hvis der ikke er angivet regler i lektionsplanen, 
gælder følgende: Pladser gives først til studerende, der har fagelementet som obligatorisk 
på uddannelsen; derefter til studerende der har fagelementet som en del af deres 
uddannelsesspecialisering og endelig til alle andre. Hvis ikke alle tilmeldte i en af grup-
perne kan optages, optages de, som har optjent flest ECTS-point i deres uddannelse, først. 
 

§ 5. Eksamen 
 
Stk. 1. Sprog. En prøve aflægges på det sprog, der har været undervisningssprog. Hvis 
den enkelte studerende ønsker det, og eksaminator og censor accepterer det, kan den 
studerende dog aflægge prøve på et andet sprog (jf. EB § 33 stk. 1.4). 
 
Stk. 2. Gyldighed af opgaver. 

1. Hjemmeopgaver o.a., som er obligatoriske for deltagelse i eksamen, er gyldige 
ved de 3 første eksamensmuligheder i fagelementet efter elementets afslutning. 
Den ordinære eksamen tæller som første mulighed. Hvis pensum og eksamens-
form på kurset ikke er ændret, kan opgaverne bruges også ved fjerde eksamens-
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mulighed. Den kursusansvarlige kan (uden studienævnets godkendelse) tillade, at 
endnu ældre obligatoriske opgaver giver adgang til eksamen. 

2. Hjemmeopgaver o.a. som indgår direkte i bedømmelsen af et fagelement, er kun 
gyldige ved den første eksamensmulighed i fagelementet. Den kursusansvarlige 
kan (uden studienævnets godkendelse) tillade, at ældre opgaver tæller med ved 
eksamen. 

3. En hjemmeopgave o.a. kan ikke både være obligatorisk for deltagelse i eksamen 
og samtidig indgå i bedømmelsen af fagelementet. 

4. Hjemmeopgaver o.a., som er obligatoriske for deltagelse i eksamen, er ikke tilladt 
på fagelementer med løbende evaluering. 

 
Stk. 3. Vurdering af formidling. Hvis stavning, formulering og formidling er af en sådan 
karakter, at bedømmelsen vanskeliggøres, kan der trækkes ned i den faglige vurdering 
svarende til et trin på karakterskalaen. Hvis bedømmelsen umuliggøres, gives laveste 
karakter på karakterskalaen hhv. ikke bestået (jf. EB § 11 stk. 1 og § 33 stk. 1.8). 
 
Stk. 4. Sygeeksamen er som hovedregel identisk med den følgende (re)eksamen i kurset. 
Ved dokumenteret sygdom opstået mellem delelementer i eksamen vil kun de dele, som 
ikke er aflagt, indgå i sygeeksamen, med mindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen for 
kurset (jf. EB § 33 stk. 1.14). Studienævnet kan ansøges om en tidligere sygeeksamen og 
om nødvendigt (begrundet i sygdommen eller praktiske forhold) en anden eksamensform. 
 
Stk. 5. Vægtning af deleksamener. Hvis eksamen i ét fagelement består af to eller flere 
delprøver, er det angivet i lektionsplanen under beskrivelsen af fagelementet, hvordan 
delprøverne vægtes, om alle delprøver skal bestås hver for sig, og om der er specifikke 
karakterkrav til delprøverne, samt hvis alle delprøver skal bestås i samme eksamens-
termin (jf. EB § 14 og 15 samt § 19 stk. 1.2, 3, 4 og 5).  
 
Stk. 6. Gennemsnit. Der udregnes ikke gennemsnitskarakter for den samlede bachelor-
uddannelse (jf. KB § 16 og § 19 stk. 1.6, 7 og 8). 
 
Stk. 7. Særlige prøvevilkår. Efter ansøgning til studienævnet senest 2 måneder inden 
eksamens afholdelse tilstræbes det, under hensyntagen til økonomiske og praktiske 
forhold, at eksamensforholdene tilpasses i et sådant omfang, at et fysisk eller psykisk 
handikap ikke vil være til ulempe (jf. EB § 32 og § 33 stk. 1.16).  
  
Stk. 8. 1/3 krav om censur og 2/3 krav om karakter.  

1. Kravet (jf. EB § 6 stk. 4) om, at mindst 1/3 af uddannelsen skal være evalueret 
med ekstern censur, er opfyldt ved at mindst 60 ECTS-point i alle 
bachelorfagpakker, bortset fra Idræts, evalueres med ekstern censur. Hvis ikke 
hele bachelorfagpakken indgår i uddannelsen pga. meritoverførsel eller overførsel 
fra en ældre studieordning, da sikres kravet opfyldt ved individuelle krav i 
forbindelse med overførslen. For idræt er det den studerendes eget ansvar at sikre 
overholdelsen af det ovennævnte krav.  

2. Kravet (jf. EB § 10 stk. 2) om, at højst 1/3 af uddannelsen må være evalueret med 
bestået / ikke bestået, er opfyldt efter gennemførelsen af bachelorfagpakken i  
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• biokemi 
• forsikringsmatematik 
• matematik-økonomi 
• fysik med specialisering i astronomi, biofysik, geofysik eller meteorologi 
• kemi med specialisering i miljøkemi eller medicinalkemi 
• matematik med specialisering i statistik 
Hvis ikke hele bachelorfagpakken indgår i uddannelsen pga. meritoverførsel eller 
overførsel fra en ældre studieordning, da sikres kravet opfyldt ved individuelle 
krav i forbindelse med overførslen. Hvis uddannelsen eller specialiseringen ikke 
er en af ovennævnte, da er det den studerendes eget ansvar at sikre overholdelsen 
af det ovennævnte krav.  

 
Stk. 9. Førsteårsprøve. Senest ved udgangen af første studieår skal den studerende for at 
kunne fortsætte studierne have deltaget i prøver i fagelementer på tilsammen mindst 45 
ECTS-point, blandt dem som er nævnt i følgende tabel 4. Senest ved udgangen af august 
måned to år efter studiestarten skal 45 ECTS-point blandt ovenstående være bestået (jf. 
EB § 22, 23 og 33 stk. 1.15). Orlov medfører ikke udsættelse af disse krav.  
 
Tabel 4: Fagelementer som kan indgå i førsteårsprøve 
Studieindgang Fagelementer på 7,5 ECTS-point medmindre andet angives i firkantede parenteser 
Biokemi (1) Bio1o1B-Biologi A1, (2) Mat1o1A1C-MatIntro , (3) Kem1o2C*-KemiAU , (4) 

Kem1o2C*-KemiO1, (5) Bio1o3B-Biologi A2, (6) Kem1o3A-KemiO2, (7) Kem1o4B-
KemiF1, (8) Kem1o4C-KemiUB. 

Biologi (1) Bio1o1-OrgDiv [15pt], (2) Bio1o2C-PopBiol, (3) Bio1o2A-MatStat, (4) Bio1o3B-Kemi, 
(5) Bio1o3C-Økologi, (6) Bio1o4B-Biokemi, (7) Bio1o4-Sommer1: Sommerkursus 1. 

Datalogi (1) Dat1o1B-IP, (2) Mat1o1C-DiMS, (3) Dat1o2B-OOPD, (4) Dat1o2A2C-LinAlg , (5) 
Dat1o3B-DBW, (6) Dat1o4B-AD, (7) Dat1o34C-PROJ [15pt]. 

Forsikringsmatematik og statistik (1) Mat1o1A1C-MatIntro , (2) Stat1o1C-SaSt1, (3) Mat1o2A2C-LinAlg , (4) Mat1o2B-
MatM , (5) MØk1o2C-ØkIntro , (6) Mat1o3A-Geom1, (7) Mat1o3B-Dis1, (8) Stat1o2C-
SaSt2, (9) Akt1o3A-Forsik&Jura1 , (10) MØk1o3A-OK1, (11) Mat1o4A-An1, (12) 
Mat1o4B-Alg1, (13) Stat1o4C-SaSt3, (14) MØk1o4B-MakØk1.  

Fysiske fag (1) Fys1o1B-Fysik 1, (2) Fys1o2B-Fysik 2, (3) Fys1o3C-Fysik 3, (4) Fys1o4B-Fysik 4, (5) 
Mat1o1A1C-MatIntro , (6) Mat1o2A2C-LinAlg , (7) Fys1o3A-MatF , (8) Fys1o4C-
Astronomi 1, Fys1o4A-Biofysik 1 eller Fys1o4C-Geofysik 1. 

Geografi & Geoinformatik (1) Geog1o1-NK1, (2) Geog1o1C-GisK, (3) Geog1o2-NK2, (4) Geog1o3-VVR , (5) 
Geog1o3-KJV , (6) Geog1o4B-SVS. 
(Geog+Mat1o2C-Metode1 og Geog104C-GGR kan ikke indgå i første årsprøve). 

Geologi-Geoscience (1) Geol1o2-MinPet [15pt], (2) Geol1o3-SedPal [15pt], (3) Geol1o4C-Dan, (4) Geol1o4-
Felt1. 
(Geol1o1C-ProMat  og Geol1o1A-GeoIntro kan ikke indgå i første årsprøve). 

Idræt  (1) Idr1o1-PT-Basis, (2) Idr1o2-PT-Bevæg, (3) Idr1o3-TPT-Læring  [15pt], (4) Idr1o4-PT-
Udeliv (5) enten Idr1o2C-T-BioMek  eller Idr1o4-T-Fys. 
(Idr1o1C-T1Kultur kan ikke indgå i første årsprøve). 

Kemi (1) Kem1o1B-KemiIntro , (2) Mat1o1C-MatIntro , (3) Kem1o2C*-KemiAU , (4) Kem1o2C*-
KemiO1, (5) Kem1o3B-KemiBin , (6) Kem1o3A-KemiO2, (7) Kem1o4B-KemiF1, (8) 
Kem1o4C-KemiUB, (9) Bio1o3B-BiologiA2. 

Matematik og statistik (1) Mat1o1A1C-MatIntro , (2) Stat1o1C-SaSt1, (3) Mat1o2A2C-LinAlg , (4) Mat1o2B-
MatM , (5) MØk1o2C-ØkIntro , (6) Mat1o3A-Geom1, (7) Mat1o3B-Dis1, (8) Stat1o2C-
SaSt2, (9) Akt1o3A-Forsik&Jura1 , (10) MØk1o3A-OK1, (11) Mat1o4A-An1, (12) 
Mat1o4B-Alg1, (13) Stat1o4C-SaSt3, (14) MØk1o4B-MakØk1. 

Matematik-Økonomi (1) Mat1o1A1C-MatIntro , (2) Stat1o1C-SaSt1, (3) Mat1o2A2C-LinAlg , (4) Mat1o2B-
MatM , (5) MØk1o2C-ØkIntro , (6) Mat1o3A-Geom1, (7) Mat1o3B-Dis1, (8) Stat1o2C-
SaSt2, (9) Akt1o3A-Forsik&Jura1 , (10) MØk1o3A-OK1, (11) Mat1o4A-An1, (12) 
Mat1o4B-Alg1, (13) Stat1o4C-SaSt3, (14) MØk1o4B-MakØk1. 

Molekylær Biomedicin (1) Kem1o1-Almen kemi I, (2) Kem1o1-Almen kemi II , (3) Bio1o2-Komparativ anatomi, 
(4) Andet1o2-Biokemi, (5) Andet1o3-Humanbiologi [15pt], (6) Andet1o3-Proteinkemi og 
enzymologi I, (7) Andet1o4-Proteinkemi og enzymologi II. 

Nanoteknologi (1) Mat1o1A1C-MatIntro , (2) Nano1o1B-Nano1, (3) Kem1o2C*-KemiAU , (4) Kem1o2C*-
KemiO1, (5) Fys1o3C-FysikN1, (6) Kem1o3A-KemiO2, (7) Fys1o4B-FysikN2, (8) 
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Mat+Fys1o4C-MatN. 

 
Stk. 9.1. Kravet gælder ikke for studerende, der er overflyttet til Københavns Universitet 
efter at have bestået førsteårsprøven i det samme studium ved et andet universitet. 
 
Stk. 9.2. Hvis der foreligger usædvanlige forhold kan man søge studienævnet om 
udsættelse af de tidspunkter, hvor førsteårsprøvekravene skal være opfyldt. Ansøgningen 
skal være skriftlig og velbegrundet og indeholde en handlingsplan samt dokumentation 
for, at der er gennemført en samtale med en studievejleder. 
 

§ 6. Ikrafttræden m.v. 
Studieordningen gælder for alle studerende der er indskrevet på uddannelserne ved 
begyndelsen af studieåret 2008-9, eller som indskrives senere (jf. UB § 68 stk. 3).  
 
Stk. 2. Ved genindskrivning efter orlov overføres den studerende, som er påbegyndt 
studiet under en tidligere studieordning, til den efter endt orlov gældende studieordning. 
Meritoverførslen sker ud fra en vurdering af den enkelte studerendes hidtidige studie-
forløb. 
 
Stk. 3. Overførsel til denne studieordning finder sted så alle beståede fagelementer fra 
gamle studieordninger indplaceres med samme vægt i ECTS-point, som de oprindeligt 
havde. For yderligere overgangsregler, se bilag 1. 
 
Stk. 4. Denne studieordning evalueres senest pr. 1. september 2011. 
 



Page 8 of 11 

Bilag 1. Overgangsordninger 
 
Stk. 1. Ækvivaleringer for datalogikurser 
Gældende for studerende indskrevet før 1/9 2008: 
 
Nye kurser Gamle kurser Relation 
Dat1o1B-IP DatFP kan frit erstatte hinanden 
Mat1o1C-DiMS MatIntro, MoB Krav om DiMS kan 

opfyldes med MatIntro eller 
MoB 

Dat1o3B-DBW DatDDB kan frit erstatte hinanden 
Dat1o4B-PROJ [15pt] Proj [7,5pt] + valgfri 

fagelementer i 9-
kassesystemets dat-kasse på 
mindst bachelor niveau og 
et omfang på mindst 7,5 
ECTS-point 

kan frit erstatte hinanden 

Dat3o1A-HCI DatVA kan frit erstatte hinanden 
bortset fra i gymnasie-
fagpakken hvor HCI skal 
indgå 

 
Stk. 2. Førsteårsprøve for datalogistuderende 
Gældende for datalogistuderende indskrevet før 1/9 2008: Listen med kurser, som kan 
indgå i førsteårsprøven, udvides med følgende kurser: 
Mat1o1C-LinAlg,  Dat2o1C-DN, Dat201A-OV, Dat2o2B-VA, Dat23v3C-HCI.  
 
Stk. 3. Ækvivaleringer for nanoteknologikurser 
 
FysikN2 og Fysik4 kan frit erstatte hinanden i nanoteknologiuddannelsen. 
FysikN1 og Nano2 kan frit erstatte hinanden. 
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Bilag 2. Bachelorprojekt, virksomhedsprojekt og selvstudium 
under vejledning. 
 

1. Betegnelse: [Fagkode]3o1234(KE)-Bacproj: Bachelorprojekt i [uddannelsens 
navn], version 2008. 
Fagkoden er Bio for biologi, Dat for datalogi, Fys for fysik, Geog for geografi, 
Geol for geologi, Idr for idræt, Kem for kemi, Mat for matematik og Andet for 
alle andre uddannelser. 
Fx: Andet3o1234(KE)-Bacproj: Bachelorprojekt i biokemi, version 2008. 

2. Omfang: 15 ECTS-point per deltagende studerende. Projektet kan udføres 
enkeltvis eller i grupper på op til fire studerende. Studienævnet kan under særlige 
omstændigheder som fx udlandsophold dispensere, så omfanget bliver mellem 10 
og 20 ECTS-point per deltager (jf. UB § 16 stk. 3 og § 67 stk. 2.5). 

3. Tidsmæssig placering: En blok på hel tid eller to blokke på halv tid. Valget 
aftales ved projektstarten mellem deltager(e) og vejleder(e) og fungerer samtidig 
som bindende tilmelding til eksamen i eksamensperioden for projektets sidste 
blok herefter benævnt projektets eksamensperiode. Framelding af projektet i sin 
helhed kan ske til og med uge 4 for 1 bloks projekter og uge 9 for 2 bloks 
projekter uden sanktioner. For sen framelding registreres som et eksamensforsøg 
med resultatet ”udeblevet”. 

4. Forudsætninger for deltagelse: Det er et krav at projektet først kan påbegyndes 
når alle deltagere har bestået mindst 120 ECTS-point (jf. UB § 16 stk. 5).  

5. Mål : Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret 
vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset 
fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen (jf. UB § 16 stk. 5). 

6. Indhold : Efter aftale. Bachelorprojektet skal dog resultere i en projektrapport, 
som skal indeholde et resumé på såvel engelsk som dansk. Resuméet er en del af 
projektet og indgår i den faglige bedømmelse på lige fod med alle andre dele (jf. 
EB § 11 stk. 2 og § 33 stk. 1.9). 

7. Undervisnings- og arbejdsformer: Selvstudium under vejledning. 
8. Sprogversion: Vejledning. 
9. Ordinær eksamen: Senest to uger før afslutningen af projektets 

eksamensperiode, medmindre andet er aftalt mellem deltager(e) og vejleder(e), 
afleveres en projektrapport. Ved manglende eller for sen aflevering gives 
karakteren ”udeblevet”. Ved rettidig aflevering afholdes i projektets 
eksamensperiode en afsluttende 30-60 minutters individuel mundtlig eksamen 
uden forberedelse baseret på projektrapporten. Eksamen indledes med et 10-20 
minutters oplæg fra eksaminanden, hvorefter eksaminator og censor stiller 
spørgsmål i projektets område. Andre gruppedeltagere kan ikke være tilskuere før 
de selv er eksamineret. Der gives karakter med medvirken af en ekstern censor. 
Reeksamen: Hvis den ordinære eksamen eller 1. reeksamen ikke bestås tilmeldes 
man automatisk til reeksamen i eksamensperioden for den efterfølgende blok, 
som herefter er projektets eksamensperiode. Eksamensformen er den samme som 
ved ordinær eksamen. Til reeksamen kan der afleveres en revideret version af den 
oprindelige projektrapport eller den oprindelige rapport kan genafleveres. Hvis 
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den 2. reeksamen ikke bestås udmeldes man af studiet medmindre der inden to 
uger er søgt dispensation til en 4. eksaminering efter reglerne for sådanne. 

 
1. Betegnelse: Andet3v1234-Virkproj : Virksomhedsprojekt i [uddannelsens navn], 

version 2008. 
Fx: Andet3o1234-Virkproj : Virksomhedsprojekt i biokemi, version 2008. 

2. Omfang: 15 ECTS-point per deltagende studerende. Projektet kan udføres 
enkeltvis eller i grupper på op til fire studerende. 

3. Tidsmæssig placering: En blok på hel tid eller to blokke på halv tid. Projektet 
kan først starte når der foreligger en godkendt virksomhedsprojektkontrakt. 

4. Forudsætninger for deltagelse: Virksomhedsprojektet er et 3. års fagelement 
med de krav om faglig viden og selvstændighed som stilles på det niveau (jf. UB 
§ 16 stk. 5).  

5. Mål : Virksomhedsprojektet skal give den studerende 
a. Erfaring med anvendelse af faglige teorier og metoder i praksis. 
b. Forståelse af sit fag i en erhvervsmæssig sammenhæng. 
c. Forståelse for en arbejdsplads / organisationskultur. 
d. Erfaring i samarbejde med andre faggrupper. 

6. Indhold : Efter aftale. Virksomhedsprojektet skal dog resultere i en projektrapport 
bestående af to dele hver af et omfang på ca. 7,5 ECTS-point senest på slutdatoen 
fastsat i virksomhedsprojektkontrakten. Del 1 skal beskrive virksomhedens 
organisation, de arbejdsmetoder der er anvendt, de kompetencer som har været 
nødvendige for at gennemføre forløbet, og hvorvidt de er erhvervet i løbet af det 
hidtidige studie eller ej. Del 2 skal omhandle det faglige resultat af projektet. Del 
1 sendes i kopi til studienævnet. Virksomhedsprojektet skal udføres udenfor 
universitetsmiljøet (jf. UB § 18 og § 67 stk. 2.8) og skal være ulønnet. 

7. Undervisnings- og arbejdsformer: Selvstudium under vejledning. Der skal være 
såvel en intern vejleder ansat ved det Naturvidenskabelige fakultet ved 
Københavns Universitet som en ekstern vejleder ansat ved 
samarbejdsvirksomheden. Uddannelser, der afholdes i samarbejde med andre 
fakulteter er dækket af en uddannelsesaftale, der tillader brug af interne vejledere 
fra institutter på andre fakulteter. 

8. Sprogversion: Vejledning. 
9. Ordinær eksamen: Afsluttende 30-60 minutters individuel mundtlig eksamen 

uden forberedelse baseret på projektrapporten. Eksamen indledes med et 10-20 
minutters oplæg fra eksaminanden, hvorefter eksaminator (den interne vejleder) 
og censor stiller spørgsmål i projektets område. Der gives bestået/ikke bestået 
med intern censur. 

10. Reeksamen: Samme som ordinær eksamen. Til reeksamen kan der afleveres en 
revideret version af den oprindelige projektrapport eller den oprindelige rapport 
kan genafleveres. 

 
1. Betegnelse: [Fagkode]123o1234-VejledBac: Selvstudium under vejledning på 

bachelorniveau i [uddannelsens navn], version 2008. 

Fx: Andet123v1234-VejledBac: Selvstudium under vejledning i biokemi, version 
2008. 
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2. Omfang: Efter aftale. 
3. Tidsmæssig placering: Efter aftale. Fagelementet kan først starte når der 

foreligger en godkendt bachelorvejledningskontrakt. 
4. Forudsætninger for deltagelse: Efter aftale. 
5. Mål : Efter aftale.  
6. Indhold : Individuelt tilrettelagte, selvstændigt gennemførte studier under 

vejledning for enkeltstuderende eller grupper, eventuelt med præsentation for 
medstuderende. Studielederen rekvirerer vejledningen. Før starten skal emne, 
omfang og bedømmelsesform karakter / bestået, fremlæggelse / ikke fremlæggel-
se, intern / ekstern prøve, samt ved intern prøve om der skal medvirke censorer 
eller ej) aftales mellem læreren og de deltagende studerende. Dette vil også (del-
vist) bestemme typen af fagelementet efter følgende forskrifter: 

a. Projekter skal afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig rapport som 
dokumenterer udbyttet. 

b. Seminarer afsluttes med et mundtligt foredrag som dokumenterer udbyttet. 
c. Læsekursers indhold skal dokumenteres med en detaljeret litteraturliste. 
d. Studiekredse skal involvere jævnlige møder mellem mere end en af de 

implicerede personer. 
e. Andre former beholder den generiske betegnelse ”selvstudium under 

vejledning”. 
Studienævnet kan også udbyde sådanne studieenheder og bestemmer da emne, 
omfang og bedømmelsesform. 

7. Undervisnings- og arbejdsformer: Selvstudium under vejledning. 
8. Sprogversion: Vejledning. 
9. Ordinær eksamen: Efter aftale. 
10. Reeksamen: Efter aftale. 

 
 


