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AAU’s udbud af tofags-kandidatuddannelser 

 

I forbindelse med den opståede sag om dimittender, der ikke har fået forlænget 

deres sidefag i overensstemmelse med reglerne herom, skal Styrelsen for Forsk-

ning og Uddannelse meddele følgende: 

 

De berørte dimittender og studerende 

 

Det er styrelsens vurdering, at de berørte dimittender har et gyldigt eksamensbe-

vis, uden at sidefaget er blevet forlænget. Dette skyldes, at de har bestået fag sva-

rende til 120 ECTS-point i lighed med de tofags-kandidatuddannelser, hvor side-

fagsforlængelsen ikke er påkrævet, og at de har afsluttet deres kandidatuddan-

nelse med et kandidatspeciale. Endvidere har styrelsen lagt vægt på, at universi-

teterne har mulighed for at udbyde tofags-kandidatuddannelser inden for den gym-

nasiale fagrække, uden at sidefaget forlænges, selvom sidefaget ligger inden for 

et andet fagområde end det centrale fag. 

 

Tofags-kandidatuddannelser inden for den gymnasiale fagrække udbydes som ud-

gangspunkt med henblik på undervisning i gymnasierne. Undervisningsministeriet 

har imidlertid oplyst styrelsen om, at der ikke kan dispenseres fra gymnasielovens 

krav om forlængelse af sidefaget, hvis det centrale fag og sidefaget er fra forskel-

lige fagområder. Af hensyn til dimittendernes berettigede forventninger og fremti-

dige beskæftigelsesmuligheder må det fastholdes, at de berørte dimittender fra 

AAU skal have mulighed for at gennemføre yderligere fag og fagelementer sva-

rende til 30 ECTS-point, uden at denne aktivitet påfører de berørte dimittender ud-

gifter eller væsentlig ulejlighed.  

 

AAU skal derfor i videst muligt omfang identificere og kontakte alle berørte dimit-

tender. Dimittender er ikke berørt, hvis de allerede har gennemført pædagogikum.  

Universitetet skal orientere de berørte dimittender om den opståede situation, her-

under at de efter styrelsens opfattelse har gennemført en kandidatuddannelse, der 

imidlertid ikke giver dem undervisningskompetence i deres sidefag. Som følge 

heraf skal de berørte dimittender også orienteres om, at de nu får mulighed for at 

gennemføre de manglende 30 ECTS-point via deltidsreglerne og uden deltagerbe-

taling. Uddannelsesaktivitet gennemført efter deltidsreglerne giver ikke de stude-

rende ret til SU. Inden 1. oktober 2018 skal dimittenderne vælge, om de ønsker at 
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gennemføre de manglende 30 ECTS-point på disse vilkår. AAU skal desuden ori-

entere om de praktiske vilkår for gennemførelse af uddannelsesaktiviteten, jf. nær-

mere nedenfor. 

 

AAU skal udbyde relevante kurser som deltidsuddannelse (enkeltfag) eller eventu-

elt via tompladsordningen. Kurserne skal modsvare dimittendernes faglige behov 

og dimittendernes behov for fleksibilitet. I efterårssemesteret 2018 og forårsseme-

steret 2019 skal universitetet udbyde den nævnte uddannelsesaktivitet uden for 

normal arbejdstid af hensyn til dimittender i beskæftigelse. 

 

Der er endvidere en gruppe indskrevne studerende, der forventer at have gen-

nemført deres kandidatuddannelse ved sommereksamen 2018. Denne gruppe 

studerende skal også modtage et tilbud om at afslutte deres kandidatuddannelse 

uden sidefagsforlængelse. Endvidere skal disse studerende have mulighed for at 

afslutte deres kandidatuddannelse og forlænge deres sidefag efter reglerne om 

deltidsuddannelse efter ovenstående model uden deltagerbetaling. Endelig skal 

disse studerende have mulighed for at forlænge deres indskrivning ved AAU i ef-

terårssemesteret 2018 inden for det ordinære uddannelsessystem. Indskrevne 

studerende vil være berettiget til SU, hvis de vælger at forlænge deres indskriv-

ning i efterårssemesteret 2018. 

 

Indskrevne studerende skal tage sidefagsforlængelsen som led i deres ordinære 

uddannelse, hvis de dimitterer efter sommeren 2018. Disse studerende vil derfor 

få forlænget deres uddannelse med fag og fagelementer svarende til 30 ECTS-po-

int.  

 

Endelig kan der være berørte dimittender, som AAU ikke får identificeret og derfor 

ikke retter henvendelse til. Styrelsen finder det som udgangspunkt hensigtsmæs-

sigt, at disse dimittender også får mulighed for at gennemføre de ekstra 30 ECTS-

point i overensstemmelse med de beskrevne vilkår. Imidlertid vurderes det at 

være hensigtsmæssigt, at der fastsættes en tidsmæssig grænse for, hvornår disse 

dimittender senest skal henvende sig. Styrelsen har derfor besluttet, at denne 

gruppe dimittender skal rette henvendelse til AAU senest 31. juli 2019. Efter 

denne frist vil det efter omstændighederne være muligt at gennemføre de mang-

lende 30 ECTS-point efter deltidsreglerne og med deltagerbetaling. 

 

Økonomi 

 

AAU skal udbyde de manglende fag efter reglerne om deltidsuddannelse, hvilket 

vil sige med deltidstaxameter og delvis deltagerbetaling. Imidlertid skal AAU kom-

pensere de berørte dimittender for det deltagergebyr, som pålægges studerende 

efter reglerne om deltidsuddannelse. Hjemlen til denne kompensation vil blive fast-

sat ved aktstykke i 2018 og ved tekstanmærkning for 2019 og frem. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Johnny Mogensen 

Kontorchef 


