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ARTS interne regelsæt for Individuelt Tilrette‐
lagt Tilvalg i Udlandet (ITTU)
I medfør af BEK nr. 1328 af 15/11/2016 med senere ændringer (Uddannelsesbekendtgørel‐
sen) § 18 fastsættes:
Formål og tilrettelæggelse
§ 1. ITTU er (udgør) en tilvalgspakke på 45 ECTS. Pakken består af 30 ECTS bachelorfag på et
universitet uden for Danmark og 15 ECTS fra et bachelortilvalg udbudt af Arts. Propædeutisk
undervisning må ikke udgøre en del af tilvalget. Tilvalget på de 15 ECTS i Danmark skal vælges
ud fra det eksisterende bachelortilvalg på arts uden adgangsbegrænsning.
Stk. 2. ITTU fordeles over 2 semestre, der ligger på BA‐uddannelsens 5. og 6. semester.
Stk. 3. Rækkefølgen mellem første og andet semester er ikke fastlagt, men afhænger af prakti‐
ske forhold og fagudbud. Det fremgår af den enkelte studieordningen, hvordan bachelorpro‐
jektet afvikles.
§ 2. Formålet med ITTU er at give bachelorstuderende mulighed for at gennemføre uddannel‐
seselementer ved et andet universitet i udlandet.

Ansøgning og godkendelse
§ 3. Studerende skal søge om optagelse og forhåndsgodkendelse af ITTU til en frist fastsat på
studieportalen.
Stk. 2. Efter ansøgningsfristens udløb udgør ITTU en obligatorisk del af den studerendes ud‐
dannelse og kan ikke erstattes af andre tilvalg.
Stk. 3. Tilvalgspakken og bachelorprojektet skal kunne afsluttes inden for et år for at blive
godkendt.
Stk. 4. ITTU‐pakkens 30 ECTS i udlandet kan sammensættes af fag på bachelorniveau inden for
eller uden for samme faglige område som den studerendes centrale fag, dog uden fagligt
overlap til fag, der indgår i den studerendes centrale fag. Fag af introducerende eller propæ‐
deutisk karakter kan ikke godkendes.
Stk. 5. ITTU‐pakkens 15 ECTS kan ikke godkendes inden for samme faglige område som den
studerendes centrale fag på bacheloruddannelsen, jf. bilag 1: ikke‐mulige fagkombinationer.
Stk. 6. Hvis udlandsopholdet ikke kan gennemføres, bortfalder forhåndsgodkendelsen, og den
studerende fortsætter på det bachelortilvalg, ITTU‐pakkens 15 ECTS stammer fra, som heref‐
ter udgør en obligatorisk del af den studerendes uddannelse.
Stk. 7. Arts Studier kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
§ 4. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit til mere end et semester (30 ECTS) følger
almindelige regler om merit, jf. BEK nr. 1328 af 15/11/2016 (Uddannelsesbekendtgørelsen) §§
36‐42.
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§ 5. Adgang til ITTU forudsætter, at man har bestået 60 ECTS på centralfaget (ekskl. propæ‐
deutik) senest den 15. april i ansøgningsåret.
Stk. 2. Arts Studier kan dispensere fra stk. 1, når der foreligger usædvanlige forhold eller når
den studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen inden for uddannelsens rammer
vurderes at blive væsentligt forbedret ved en dispensation.

Udlandsophold
§ 6. Fag på bachelorniveau kan efter en faglig vurdering godkendes, når:
1) uddannelseselementerne ikke ækvivalerer fag, der indgår i det centrale fag på bachelorud‐
dannelsen
2) uddannelseselementerne ikke er propædeutiske fag eller introducerende sprog‐ eller kul‐
turfag.
Stk. 2. Godkendelse af forhåndsmerit af fag på et andet universitet i udlandet kan kun gives,
hvis den studerende i forbindelse med ansøgningen om forhåndsmerit forpligter sig til, når de
forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført, at fremsende den fornødne doku‐
mentation for, hvorvidt uddannelseselementerne er bestået eller ikke bestået, til Arts Studier,
jf. BEK nr. 1328 af 15/11/2016 (Uddannelsesbekendtgørelsen) § 38.
Stk. 3. Den studerende er ansvarlig for rettidigt at fremsende dokumentation for, at de for‐
håndsmeriterede uddannelseselementer er beståede, i forhold til at kunne dokumentere be‐
stået adgangsgrundlag til en kandidatuddannelse, og herunder at gøre sig bekendt med den
aktuelle sagsbehandlingstid

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 7. Regelsættet træder i kraft 1. januar 2018 med virkning for Individuelt Tilrettelagt Tilvalg i
Udlandet i det akademiske år 2018/19 og frem.

Prodekan for uddannelse på Arts, den 17. november 2017
Niels Overgaard Lehmann

/Ivy Kirkelund

BILAG 1:
Ikke‐mulige fagkombinationer:
Ud over reglen i §3 stk. 5 er følgende fagkombinationer ikke mulige:
Centralfag i kunsthistorie og bachelortilvalg i Billedkunst og Visuel Kultur
Centralfag i Antropologi og bachelortilvalg i Sociologi
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Centralfag i Engelsk og bachelortilvalg i International Communication in English
Centralfag i Musikvidenskab og bachelortilvalg i Musikkultur
Centralfag i Æstetik og Kultur og bachelortilvalg i Æstetisk Kommunikation
Centralfag i Informationsvidenskab og bachelortilvalg i Informationsvidenskab ‐ IT og organi‐
sationer samt bachelortilvalget i Digital design
Centralfag i Religionsvidenskab og bachelortilvalg i Religion, Politik og Samfund
Centralfag i Arabisk‐og islamstudier og bachelortilvalget i Arabiske områdestudier
Centralfag i Idéhistorie og bachelortilvalg i Filosofi
Centralfag i Kognitionsvidenskab (Cognitive Science) og bachelortilvalg i Kognitiv semiotik

