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Håndtering af valgfag i studieordninger og STADS for TEKNAT og SUND

For at imødekomme ønsket om mere fleksible studieordninger, med mulighed for at kunne tilbyde de studerende langt flere valgfrie kurser end tidligere, er det muligt at tilføje valgfag løbende til STADSstudieordningen.

Papir studieordning
For semestre hvor der ikke udbydes valgfrie kurser fra andre uddannelser, skal valgfagene beskrives i studieordningen. Udbydes der enkelte valgfag på andre uddannelser, skal valgfagets navn indsættes i semesteroversigten, og der skal indsættes link til studieordningen, hvor fagets modulbeskrivelse står.
I de studieordninger hvor studienævnet ønsker at give de studerende stor valgfrihed, samt muligheden for at
tilføje valgfrie kurser ”løbende”, beskrives de valgfrie kurser ikke i studieordningen. I studieordningen indsættes weblink til en hjemmeside på skolen, hvor de godkendte valgfrie kurser står med modulbeskrivelse. Listen
er ikke fast, der kan derfor tilføjes kurser til listen før hvert semester.
Skolen kan tilføje kurser i perioden 1. februar til 1. marts for efterårssemesteret og fra 1. august til 1. september for forårssemesteret. Når der tilføjes valgfag, skal kontaktpersonen på eksamenskontoret have besked om dette, så STADS studieordningen kan opdateres.
Kravene om minimum ⅓ med ekstern censur og maksimum ⅓ med bedømmelsen bestået/ikke bestået, skal
opnås uden at medregne de valgfrie kurser. Dette er nødvendigt, for at sikre at kravene overholdes, uafhængigt af hvilke valgfrie kurser den studerende vælger.

Skolens hjemmeside
Skolen har ansvaret for at opdatere hjemmesiden, hvor alle de forhåndsgodkendte valgfrie kurser står.
Er valgfagene ikke beskrevet i en godkendt studieordning, skal kursernes modulbeskrivelse oprettes med
samme oplysninger som i en studieordning. Det skal yderligere fremgå, hvilket studienævn og uddannelse
kurserne udbydes fra. For allerede oprettede kurser skal der linkes til den studieordning de er beskrevet i.
Listerne oprettes på skolernes hjemmeside, og vedligeholdes af skolen.
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STÅ tilfalder skolen, der udbyder kurset.
Listen kan løbende opdateres inden for de fastlagte datoer. Der må ikke tilføjes nye kurser efter de fastlagte
datoer, da gruppen i STADS kun skal opdateres én gang pr. semester. Godkendte kurser kan først fjernes i
forbindelse med godkendelse af ny studieordning, da gruppen med valgfag i STADS så kan ”nulstilles”.

STADS studieordning
I STADS studieordningen oprettes der f.eks. under 5. semester en gruppe, der hedder valgfrie kurser. Gruppen
indeholder de forhåndsgodkendte kurser, med regler for hvor mange de studerende må følge. Gruppen med
kurserne opdateres i forhold til listen på skolens hjemmeside, så de studerende kan tilmelde sig de korrekte
kurser i STADS selvbetjening.
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