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Deltagelses- og mødepligt på professionsbacheloruddannelsen i 
Kristendom, kultur og kommunikation (3K) 

Dette dokument erstatter eventuelle tidligere daterede dokumenter omkring deltagelses- og 
mødepligt på 3K uddannelsen.  

 

Generel deltagelsespligt 

Studerende på 3K uddannelsen har en generel pligt til at deltage i uddannelsens skemalagte 
undervisning og øvrige skemasatte aktiviteter. 3K er en SU berettiget fuldtidsuddannelse og det 
forventes derfor, at studerende anvender en fuld arbejdsuge på studierne.   
 
Forsømmer en studerende over tid den generelle deltagelsespligt indkaldes den studerende til en 
samtale med uddannelseslederen eller en studievejleder med sigte på at finde løsninger, der kan 
nedbringe fraværet fremadrettet. Forsømmer en studerende fortsat den generelle deltagelsespligt 
risikerer den studerende at blive registreret som inaktiv på studiet og dermed miste retten til SU.  
  

Mødepligt 

Der skelnes mellem den generelle deltagelsespligt, som er beskrevet ovenfor, og mødepligt. 
 
Mødepligt indebærer at den studerende fysisk (evt. virtuelt) er til stede under en skemalagt 
studieaktivitet, når det af modulets undervisningsskema og/eller af undervisningsplaner og/eller af 
studieordningen fremgår, at der er mødepligt. 
 
Jf. studieordningen er der altid mødepligt på uddannelsens modul 1, 5 og 7. Ligeledes er der 
mødepligt på uddannelsens praktikmoduler, 3, 13 og 14 
  
Derudover kan der i de øvrige moduler på uddannelsen forekomme planlagte studieaktiviteter 
med mødepligt. 
 
Fravær registreres af undervisere eller af praktikstedet 
 
  
Begrundelser for planlagte studieaktiviteter med mødepligt 
 
Når der på 3K forekommer planlagte studieaktiviteter med mødepligt er begrundelsen en eller 
flere af følgende: 
 

 Mødepligten vurderes at gavne studiemiljøet  



 Den studerendes læringsudbytte af aktiviteten vurderes i væsentlig grad at forudsætte 
tilstedeværelse 

 Studieaktiviteten baserer sig i udstrakt grad på studerendes indbyrdes interaktioner og 
fælles frembringelser 

 Der indgår vejledet håndværksmæssig træning/øvelse, som fordrer tilstedeværelse 
   
 
 
Modulerne 1, 5 og 7 og konsekvenser ved for højt fravær 
 

Modulerne 1, 5 og 7 betragtes som planlagte studieaktiviteter, der godkendes som gennemført 
(bestået) på baggrund af et fremmøde til de skemasatte undervisningstimer og aktiviteter på min. 
80 %. 
  
Hvis en studerendes fravær i modulerne 1, 5 og 7 overstiger 20 % af modulets samlede skemasatte 
timer for undervisning/aktiviteter skal den studerende erstatte den tabte undervisning. Det er 
uddannelseslederen, der – i samråd med underviserne – beslutter, hvordan tabt undervisning 
erstattes. Beslutningen meddeles den enkelte studerende via Fronters mailsystem.  
 
Overstiger fraværet 60 % kan undervisningen ikke erstattes, og den studerende må derfor gå 
modulet om. Uddannelseslederen for 3K kan i særlige tilfælde dispensere herfor. Manglende 
studieegnethed regnes imidlertid aldrig som et sådan særligt tilfælde. 
 
Erstatningsprøver – uanset form – betragtes som egentlige prøver jf. prøvereglementet for 3K. 
Først når erstatningen er godkendt er modulet bestået. 
 
 
Mødepligten i praktikmodulerne 3, 13 og 14 (praktikfag) og konsekvenser ved for højt fravær 
 

Under praktikker er det praktikstedet der registrerer den studerendes fravær. Da praktikker og 
praktiksteder er forskellige vil praksis vedrørende registrering af fravær også variere1. 
Praktikvejlederen på praktikstedet skal imidlertid ved praktikkens afslutning med sin underskrift 
erklære, at den studerende har været praktikaktiv i det krævede omfang. 
  
Kan praktikvejlederen ikke afgive en positiv erklæring herom, kan uddannelseslederen for 3K, efter 
at have forespurgt både praktikstedet og den studerende om fraværets omfang, beslutte om 
praktikken skal gås om eller om den tabte praktiktid kan erstattes. Manglende praktiktid kan alene 
erstattes af anden praktik, der lever op til de almindelige krav herfor på 3K. En plan for 
erstatningspraktik udarbejdes i samarbejde med den studerende af den praktikansvarlige på 3K og 
sendes til den studerende via Fronters mailsystem.   
 
 
 

                                                           
1
 Fx kan en studerende have flere praktiksteder, have vejledere der arbejdet på skæve tidspunkter eller arbejde 

hjemmefra efter aftale.  



Mødepligt i andre planlagte studieaktiviteter og konsekvenser ved for højt fravær 
 

Udover mødepligten i modulerne 1, 5 og 7 samt i praktikmodulerne 3, 13 og 14 kan der også i 
andre moduler forekomme skemasatte studieaktiviteter, hvortil studerende har mødepligt.  
Fravær måles her procentvis i forhold til aktivitetens skemasatte timer. Da der oftest er tale om 
kortvarige afsluttede aktiviteter/forløb accepteres en fraværsprocent på op til 35 %2  
 
Overstiger fraværet 35 % afløses aktiviteten på samme vilkår som beskrevet for modul 1, 5 og 7. 
Uddannelseslederen kan i særlige tilfælde dispensere herfor.  
 
I moduler hvor der indgår sådanne aktiviteter med mødepligt kan en studerende gå til modulets 
prøve uden at have erstattet tabt undervisning. Modulet kan imidlertid først godkendes og 
registreres som endeligt gennemført, når evt. tabt undervisningen er erstattet.  
 
Dog gælder der særlige bestemmelser i forbindelse med adgang til førsteårsprøven jf. tillægget til 
studieordningen herom3. For at kunne gå til førsteårsprøven skal alle studieaktiviteter i modulerne 
1-3 være godkendte, inklusive eventuelle erstatningsprøver.  
 
 
Frederiksberg, 1. september 2013 

Ib Sørensen, uddannelsesleder 

                                                           
2
 1 ud af 3 undervisningsdage a 5 lektioner = 33 %, 1 ud af 4 = 25 %  

3
 Findes på Fronter i mappen ”prøver” 


