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Formål 

Proceduren sikrer, at der sker en systematisk håndtering af frafalds- og gennemførelsessituationen for vo-

res deltidsstuderende med henblik på at kvalitetssikre uddannelsernes niveau og indhold samt sikre, at flest 

muligt gennemfører modulerne. 

Vi har derfor et beredskab til håndtering af frafalds- og gennemførelsessituationen.  

Anvendelse 

Proceduren anvendes på alle deltidsuddannelser på EAMV.                  

Fremgangsmåde/metode 

Kursus- og efteruddannelseschefen har ansvaret for at henlede undervisernes opmærksomhed på udfor-

dringer med frafald og gennemførelse og sikre, at der i samarbejde med underviserne iværksættes speci-

fikke og målrettede aktiviteter til afhjælpning af situationen. Det aftales fra gang til gang, hvilke aktiviteter 

der er relevante for uddannelsen afhængigt af årsagerne til fald i gennemførelsen. 

Hvis kursus- og efteruddannelseschefen observerer faldende gennemførelse og øget frafald, skal informati-

onen tilgå: 

• Underviser/udviklingskonsulent 

Monitoreringen af frafald foretages løbende og deles op i flere steps, som vil blive behandlet hver for sig i 

proceduren: 

1. Forebyggende tiltag for minimering af frafald 

2. Gennemførelsesvejledning 

3. Håndtering af spontan udmeldelse fra studerende uden forvarsel 

4. Opsamling af årsager til udmeldelse 

5. Interne retningslinjer for tilmeldte studerendes muligheder for fravalg af fag 

Herunder vil de forskellige situationer blive behandlet: 

1. Forebyggende tiltag for minimering af frafald  

På EAMV har vi flere initiativer, som skal understøtte de studerendes muligheder for at gennemføre uddan-

nelserne.  

Hvis kursus- og efteruddannelseschef eller udviklingskonsulenterne omkring de forskellige uddannelser vur-

derer, at der skal iværksættes særlige initiativer for at forbygge frafald og øge gennemførelsen af stude-

rende, aftales dette med den pågældende underviser. Hvilke initiativer, der kan iværksættes, aftales fra 

gang til gang, men af tiltag, der umiddelbart kan anvendes på de forskellige uddannelser, kan fx nævnes: 



Procedure 

2 
 

• Individuelle forventningssamtaler med studerende forud for modulet eller umiddelbart inden op-

start 

• Optagelsessamtaler i forbindelse med meritvurdering 

• Informationsmøder for nye studerende på hvert fagmodul umiddelbart før studiestart 

• Etablering af studiegrupper 

• Opfølgning på studerendes tilstedeværelse og studieaktivitet 

 

På deltidsuddannelserne er der bindende tilmelding og frafald efter 1. studiedag vil derfor ikke medføre 

tilbagebetaling af kursusgebyr. 

2. Gennemførelsesvejledning 

Den pågældende underviser i fagmodulet er ansvarlig for at foretage gennemførelsesvejledning med stude-

rende i situationer, hvor det skønnes nødvendigt. Det kan ske i samarbejde med studievejlederen og/eller 

kursus- og efteruddannelseschefen. 

Gennemførelsesvejledningen er primært individuelt rettet og består typisk af en samtale med den stude-

rende: 

• Bekymringssamtaler for studerende, der udviser begyndende vigende studieaktivitet. Samtalen af-

holdes mellem studerende og underviseren. 

Der er underviseren, der tager initiativ til samtalen og orienterer kursus- og efteruddannelseschefen og ud-

viklingskonsulenten omkring afholdte samtaler. 

3.  Håndtering af spontan udmeldelse 

Hvis en studerende uden forudgående proces udmelder sig, skal de henvende sig til uddannelsens studiese-

kretær for at iværksætte en udmeldelse, jf. administrationens udmeldelsesprocedure. 

4.  Opsamling af årsager til udmeldelse 

Hvis en studerende ønsker at afbryde uddannelsesforløbet, iværksættes en udmeldelsesprocedure for at få 

størst mulig viden om årsagen til udmeldelse. Den viden er vigtig i det videre arbejde med at sikre, at stude-

rende i højere grad gennemfører uddannelserne og at vi mere målrettet kan iværksætte aktiviteter, som 

øger fastholdelsen. 

På EAMV vil en studerende blive udmeldt eller blive betragtet som udmeldt, efter at vi har gjort rimelige 

bestræbelser på at hjælpe den studerende til at kunne gennemføre modulet. 

Når en studerende enten selv melder sig ud eller bliver betragtet som værende udmeldt, vil administratio-

nen fortage udmeldingen, jf. bilag om administrationens udmeldelsesproces. 

Den studerende skal udfylde en udmeldelsesblanket, som enten udleveres og udfyldes på EAMV eller mai-

les til den studerende. 

Såfremt at vi på EAMV ikke modtager en udfyldt udmeldelsesblanket, vil studiesekretæren i samarbejde 

med underviser og/eller studievejleder udfylde udmeldelsesblanketten og orientere kursus- og efteruddan-

nelseschefen om udmeldelsen. 

Det er studiesekretærens ansvar at sikre, at udmeldelsesblanketten bliver udfyldt og afleveret. 
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Interne retningslinjer for tilmeldte studerendes muligheder for fravalg af fag 

Før opstart:  

Hvis den studerende ønsker at trække sin tilmelding tilbage, skal dette ske FØR første undervisningsdag på 

mail. I så fald skal den studerende ikke betale for forløbet.  

På opstartsdagen:  

Hvis den studerende på første undervisningsdag fortryder valg af fag eller tilmelding i det hele taget, kan 

den studerende tilbydes et andet fag, som vi har hold til og kører samme semester, men betalingen kan 

ikke trækkes tilbage. Evt. merudgift til andet fag betales af den studerende. Hvis det andet fag koster min-

dre, betaler EAMV ikke differencen tilbage. 

Undervejs:  

Hvis den studerende ønsker at framelde sig et fag senere end første undervisningsdag, kan den studerende 

tilbydes at komme på et senere hold inden for de næstkommende to semestre uden beregning. Evt. mer-

udgift til andet fag betales af den studerende. Hvis det andet fag koster mindre, betaler EAMV ikke diffe-

rencen tilbage. 

Til eksamen:  

Hvis den studerende af forskellige grunde ikke ønsker at gå til eksamen i det pågældende fag, har den stu-

derende følgende valgmuligheder: 

• Vælge at gå op som privatist, når næstkommende mulighed for eksamen er en aktualitet – dvs. når 

vi har eksamen i samme eller et beslægtet fag (effektivisering af censor-/eksaminatorressourcer).  

• Tilmelde sig faget, når dette udbydes igen og betale på ny. 

Ved sygdom undervejs: 

Hvis den studerende bliver syg undervejs i forløbet, som betyder, at den studerende oplever ikke at kunne 

følge med, kan vi mod en lægeerklæring på længerevarende sygdom (mere end 14 dage) tilbyde følgende:  

• Komme på et senere hold inden for de næstkommende 2 semestre uden beregning. 

• Vælge at gå op som privatist, når næstkommende mulighed for eksamen er en aktualitet – dvs. når 

vi har eksamen i samme eller et beslægtet fag (effektivisering af censor-/eksaminatorressourcer). 

 

Hvis frafald på uddannelserne gentagne gange skyldes samme årsager, skal der følges op på, hvordan de 

konkrete årsager kan imødekommes. Det kan være årsager som fx for højt niveau, manglende motivation 

mv. 

Kursus- og efteruddannelseschefen, studiesekretærer og udviklingskonsulenter har ansvaret for overhol-

delse af proceduren. 

Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny 

rammekontrakt. 

 

 


