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1. Regelkatalog STADS 12_4 
 
Trukket fra version 12.4 A. 
 
S124A                                       STADS 12.4 Regelkatalog                 
2011/08/09 
                                                                                                               
  REGEL_ID VIRKEFELT TEKST                                                                                     
---------- --------- --------------------------------------------------------------------------------          
         1 lokalt    Uddannelsesdelen #1 skal have studieretning #2                                            
         2 lokalt    Uddannelsesdelen #1 må ikke have studieretning #2                                         
         3 lokalt    Uddannelsesdelen #1 skal have samme studieretning som uddannelsesdelen #2                 
         4 lokalt    Uddannelsesdelen #1 må ikke have samme studieretning som uddannelsesdelen #2              
         5 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                      
         6 lokalt    For at bestå skal man have bestået alle elementer umiddelbart herunder                    
         9 lokalt    Skal bestås senest #1 semestre efter studiestart. Orlov må #2 medregnes                   
        10 lokalt    Skal bestås senest #1 semestre efter at #2 er bestået                                     
        12 nedarvet  Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, man har bestået                                    
        13 nedarvet  Man må #1 tilmelde sig aktiviteter i en gruppe, man har bestået                           
        14 nedarvet  Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, der er bestået med #1 eller derover                
        15 nedarvet  Man har højst #1 forsøg                                                                   
        16 nedarvet  Man har højst #1 forsøg incl. erstatninger                                                
        17 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                            
        18 lokalt    Tilmelding til disse eksamensaktiviteter skal altid ske samlet                            
        19 lokalt    For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 af aktiviteterne herunder                 
        20 lokalt    Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2 af disse aktiviteter                              
        21 nedarvet  Karakteren skal være mindst #1                                                            
        22 lokalt    For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit, afrundet til #2 decimaler              
        23 lokalt    Eksamensaktiviteten/gruppen #1 har karaktervægten #2                                      
        30 lokalt    Højst #1 #2 af disse må have karakteren #3                                                
        32 lokalt    Uddannelsesdelen #1 skal have en af studieretningerne i gruppe #2                         
        33 lokalt    Uddannelsesdelen #1 må ikke have nogen af studieretningerne i gruppe #2                   
        34 lokalt    Beståelse af akt. forudsætter, at man én termin har forsøg i alle med mindst #1           
        39 lokalt    Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde emnekrav #4                            
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        40 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                             
        41 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4           
        42 lokalt    Valgmuligheden #1 forudsætter, at der i #2 er valgt valgmulighed #3                       
        43 lokalt    Valg af censurformen #1 forudsætter, at der i #2 er valgt censurformen #3                 
        44 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i/er tilmeldt #2 #3 af #4              
        45 lokalt    For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit uden oprunding                          
        46 lokalt    Bedømmelsesformen #1 forudsætter, at der i #2 er valgt bedømmelsesformen #3               
        48 lokalt    For at bestå skal man have mindst #1, afrundet til nærmeste hele 7-trinssk.-kar.          
        49 lokalt    Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at alle er bestået i samme termin                 
        53 lokalt    Valgmuligheder med prøveform #1 kan kun vælges i #2 #3                                    
        54 lokalt    Censurformen #1 kan kun vælges i #2 #3                                                    
        55 lokalt    Bedømmelsesformen #1 kan kun vælges i #2 #3                                               
        57 lokalt    Man må ikke tilmelde sig gruppeeksamen i mere end #1 #2                                   
        60 lokalt    For at bestå skal man have mindst #1 uden oprunding. Vises afrundet til #2 dec.           
        61 lokalt    Eksamensaktiviteter under gruppen #1 har karaktervægten #2                                
        62 lokalt    Eksamensaktiviteter under gruppen #1 vægtes med antallet af #2                            
        63 lokalt    Man må ikke tilmelde sig flere underv.aktiviteter med samme lektionsgruppe                
        64 lokalt    Man må ikke tilmelde sig flere eksamensaktiviteter med samme lektionsgruppe               
        65 lokalt    Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig underv., hvis #3 er bestået eller tilmeldt            
        66 lokalt    Der skal mindst være #1 #2, der ikke er meritoverført                                     
        67 lokalt    Tilmelding skal ske samlet, hvis man ikke i én termin har forsøg i alle                   
        73 lokalt    For at bestå skal man have bestået mindst #1 af elem. umiddelbart herunder                
        74 lokalt    Der må højst indgå #1 af elementerne umiddelbart herunder                                 
        75 lokalt    Man må ikke tilmelde sig akt. under mere end #1 af elem. umiddelbart herunder             
        76 lokalt    Man må højst melde sig til eksamen i #1 #2 i samme termin                                 
        77 lokalt    Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2, der ikke opfylder emnekrav #3 i kat. #4          
        78 lokalt    Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde et af emnekravene                      
        79 lokalt    Gruppen/studieordningen/uddannelsen må ikke indeholde mere end #1 #2                      
        80 lokalt    Emnekrav #1 i kategori #2 skal være opfyldt med mindst #3 point                           
        82 lokalt    Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig eksamen, hvis #3 er bestået eller tilmeldt            
        83 lokalt    Aktiviteten vægtes normalt med #1 i gennemsnitsberegninger                                
        88 lokalt    Censurformen skal være #1 i mindst #2 #3                                                  
        89 lokalt    Bedømmelsesformen skal være #1 i mindst #2 #3                                             
        90 nedarvet  Man må ikke tilm. sig akt. der konfl. m. tilm. el. best. akt. m. kar mindst #1            
        91 lokalt    Beståelse forudsætter, at man har bestået #1 #2 af #3                                     
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        92 lokalt    Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1 #2 af #3                              
        93 lokalt    Beståelse forudsætter, at man har bestået #1                                              
        94 lokalt    Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1                                       
        96 nedarvet  Der kan ikke indgå flere identiske eller konfliktende aktiviteter                         
        97 nedarvet  Man har højst #1 forsøg i undervisningsaktiviteter                                        
        98 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen          
        99 lokalt    Eksamensaktiviteterne har karaktervægten #1                                               
       100 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at karakteren i #2 er mindst #3                            
       101 nedarvet  Hvis man har brugt #1 forsøg i en (evt. identisk) akt., er karakterkravet #2              
       102 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i eller er tilmeldt #2             
       103 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at der i #2 er opnået bestået eller tilsvarende            
       104 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode                 
       105 lokalt    Skal bestås senest #1 semestre efter påbegyndelse af #2                                   
       106 lokalt    Senest #1 semestre efter studiestart skal man have bestået #2 #3                          
       107 lokalt    Tilm. skal ske samlet, hvis man ikke én termin har forsøg i alle med mindst #1            
       108 lokalt    Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at man i én termin har forsøg i alle              
       109 lokalt    Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2                   
       110 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har niveau #2 i #3                                  
       111 lokalt    Skal være tilmeldt og forsøgt senest i #1 semester                                        
       112 lokalt    Senest i #1 semester skal #2 #3 være tilmeldt og forsøgt                                  
       113 lokalt    Med adg.grundlag #1 forudsætter tilm. til #2 efter #3 semestre at #4 er bestået           
       114 nedarvet  Man må ikke tilmelde sig akt. i en gruppe, der er bestået med #1 eller derover            
       115 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2           
       117 lokalt    Man skal have tilmeldt sig og deltaget senest i #1 semester                               
       118 lokalt    Man skal senest i #1 semester have tilmeldt sig og deltaget i #2 #3                       
       119 lokalt    Valgmuligheden #1 forudsætter tilmelding til #2                                           
       120 lokalt    Senest i #1 semester skal #2 #3 af #4 være tilmeldt eller forsøgt                         
       121 lokalt    Senest i #1 semester skal man have bestået #2 #3 af #4                                    
       122 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i #2 #3 af #4                          
       123 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i #2                               
       124 lokalt    Senest #1 semestre efter start på denne uddannelse skal man have bestået #2               
       126 lokalt    For at bestå skal man have mindst #1, afr. til #2 dec. Ingen oprunding til 02             
       127 lokalt    For at bestå skal man have min. #1, afr. til 7-trinsskala. Ingen oprund. til 02           
       130 lokalt    Tilmelding til reeksamen forudsætter, at man ved ord. eks. fik #1 eller derover           
       132 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.                
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       133 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.          
       134 lokalt    Tilmelding til #1 foruds., at udtryk #2 er opfyldt ved forsøg eller tilmelding            
       135 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt med kar. B eller tilsv.            
       137 lokalt    Reeksamen forudsætter, at man har bestået #1 #2 indenfor #3                               
       138 nedarvet  Man må #1 tilmelde sig reeksamen i akt., hvori man har fået #2 eller derover              
       139 lokalt    Prøveformen skal være #1 i mindst #2 #3                                                   
       140 lokalt    Prøveformen skal være en anden end #1 i mindst #2 #3                                      
       142 lokalt    For at bestå uddannelsen skal man have bestået #1 #2                                      
       143 lokalt    Må ikke opfylde emnekrav i kat #1,der er opf. af best./tilm. akt., evt i #2               
       144 lokalt    Man må højst tilm. sig akt., der opf. #1 emnekrav indenfor kat.#2, inkl. #3.              
       145 lokalt    Man må højst tilm. sig akt., der opf. emnekrav #1 i kat. #2 med #3 pt, inkl. #4.          
       146 lokalt    Indenfor kat. #1 skal mindst #2 emnekrav være opfyldt. Emnekrav i #3 tæller med.          
       147 lokalt    Emnekrav #1 i kat. #2 skal være opfyldt med #3 point. Emnekrav i #4 tæller med.           
       148 lokalt    Karakteren #1 medregnes som #2.                                                           
       149 lokalt    Skal være bestået senest #1 semestre efter det #2. forsøg                                 
       150 lokalt    Tilmelding til #1 forudsætter, at man har deltaget i #2 #3 af #4                          
       151 lokalt    Tilm. til #1 #2 sem. efter studiestart foruds. #3 bestået. Orlov må #4 medregnes          
       152 lokalt    Man må #1 tilm. sig und.akt., som ikke er i eller fører frem til akt. i en ramme          
       153 lokalt    Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig #3, hvis #4 er opfyldt ved beståelse.                 
       154 lokalt    Man må ikke tilmelde sig #1, hvis man har bestået mere end #2 #3 af #4.                   
       155 lokalt    Valg af studieretn. #1 for #2 forudsætter at studieretn. for #3 er i gruppen #4           
       156 lokalt    Tilmelding til #1 foruds. udtryk #2 opfyldt ved forsøg el. tilm. uanset status            
       157 nedarvet  Af flere forsøg gælder #1                                                                 
       158 lokalt    Man må højst have bestået aktiviteter under #1 af elem. umiddelbart herunder              
       159 nedarvet  Tilmelding til reeksamen forudsætter #1 ordinær eksamen højst #2 terminer før             
       160 lokalt    Man må højst tilmelde sig #1 #2 med et andet eksamenssprog end #3                         
       161 nedarvet  Eksamenssproget skal være #1                                                              
       162 nedarvet  Man må ikke tilm. sig best. eks.akt. under en gruppe, best. med #1 eller derover          
       164 nedarvet  Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2           
       165 nedarvet  Tilmelding til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. forsøg og tidligere tilmeldinger          
       166 nedarvet  Tilm. til #1 foruds. at der ikke er valgt akt. med en anden akt.type i rammen             
       167 nedarvet  Beståelse forudsætter at ingen akt. med en anden akt.type er bestået i rammen             
       168 nedarvet  Tilmelding til #1 forudsætter at #2 #3 er bestået indenfor rammen                         
       169 lokalt    Tilm til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. beståede og tilm. i samme periode               
       170 lokalt    Senest i #1 sem. skal man have tilmeldt sig og deltaget i #2 #3 evt. under #4             
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       171 lokalt    #1 #2 skal være bestået senest i #3 semester. Beståelse i #4 tæller med                   
       172 nedarvet  Tilmelding til #1 forudsætter, at studieretningen ikke er #2 for en #3-udd.               
       173 lokalt    Hvis studieretning er #1 for en #2 udd., må tilm. til #3 ikke overstige #4 #5             
       174 nedarvet  Akt. Kan ikke bestås, hvis studieretning er #1 på en #2-udd. i samme ramme                
       175 nedarvet  Hvis studieretning er #1 for en #2-uddannelse, må der højst indgå #3 #4                   
       177 lokalt    Beståelse forudsætter at mindst #1 emnekrav indenfor kat. #2 er opfyldt i rammen          
       178 lokalt    Valg af studieretning #1 for #2 forudsætter niveau #3 i #4                                
       179 lokalt    For at bestå skal man opfylde mindst #1 emnekrav i kat. #2 med hver mindst #3 #4          
       180 lokalt    For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 indenfor rammen                           
       181 lokalt    Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse                     
       182 lokalt    Emnekrav #1 i kat #2 skal være opfyldt med #3 #4. Emnekrav i #5 tæller med                
      1001 nedarvet  En studerende på orlov kan ikke tilmelde sig aktiviteter                                  
      1002 nedarvet  En udmeldt studerende kan ikke tilmelde sig aktiviteter                                   
      2001 nedarvet  Beståelsesbetingelsen #1 er #2                                                            
      2002 nedarvet  Tilmeldingsbetingelsen #1 er #2                                                           
      3001 lokalt    SU-klip nr. #1 forudsætter #2                                                             
      3002 lokalt    SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 af #4                                                    
      3003 lokalt    SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 herunder                                                 
      3004 lokalt    SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 i rammen                                                                 
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2. Regel-infoer 
 
S124A                                            Regel-infoer                   
2011/08/09 
                                                                                
  REGEL_ID     INFONR INFOTEKST                      INF                        
---------- ---------- ------------------------------ ---                        
         1          1 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
                    2 Obligatorisk studieretning     STR                        
         2          1 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
                    2 Udelukket studieretning        STR                        
         3          1 Uddannelsesdelen               UDD                       
                    2 Samme studieretning som        AUD                        
         4          1 Uddannelsesdel i rammen        UDD                        
                    2 Anden uddannelsesdel i rammen  UDD                        
         5          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Forudsætning for elementet     ELM                        
         9          1 Hvor mange semestre?           TAL                        
                    2 Ikke eller gerne               GER                        
        10          1 Hvor mange semestre?           TAL                        
                    2 Efter hvilket element?         AEL                        
        13          1 gerne / ikke                   GER                        
        14          1 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
        15          1 Maksimalt antal eksamensforsøg TAL                        
        16          1 Maksimalt antal eksamensforsøg TAL                        
        17          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Forudsætning for elementet     ELM                        
        19          1 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
        20          1 Højst hvor mange?              TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
        21          1 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
        22          1 Et karaktergennemsnit          TAL                        
                    2 Antal decimaler                TAL                        
        23          1 Akt./gruppen, der skal vægtes  ELM                       
                    2 Karaktervægt                   TAL                        
        30          1 Højst hvor mange?              TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
                    3 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
        32          1 Uddannelsesdel i rammen        UDD                        
                    2 Studieretningsgruppe           STG                       
        33          1 Uddannelsesdel i rammen        UDD                        
                    2 Studieretningsgruppe           STG                        
        34          1 karakterens værdi              KAR                        
        39          1 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Hvilket emnekrav               KRV                        
        40          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Gruppen                        ELM                        
        41          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Gruppen                        ELM                        
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        42          1 Valgmulighed                   VAL                        
                    2 Eksamensaktivitet              EKA                        
                    3 Valgmulighed                   VAL                        
        43          1 Censurform                     CEN                        
                    2 Eksamensaktivitet              EKA                        
                    3 Censurform                     CEN                        
        44          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                       
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Gruppen                        ELM                        
        45          1 Et karaktergennemsnit          TAL                        
        46          1 Bedømmelsesform                BED                        
                    2 Eksamensaktivitet              EKA                        
                    3 Bedømmelsesform                BED                       
        48          1 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
        53          1 Prøveform                      PRV                        
                    2 Højst hvor mange?              TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
        54          1 Censurform                     CEN                        
                    2 Højst hvor mange?              TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
        55          1 Bedømmelsesform                BED                        
                    2 Højst hvor mange?              TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
        57          1 Højst hvor mange?              TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
        60          1 Et karaktergennemsnit          TAL                        
                    2 Antal decimaler                TAL                        
        61          1 Gruppen, der skal vægtes       ELM                        
                    2 Karaktervægt                   TAL                        
        62          1 Gruppen, der skal vægtes       ELM                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
        65          1 Hvor mange?                    TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
                    3 Aktivitet eller gruppe         ELM                        
        66          1 Hvor mange?                    TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                       
        73          1 Mindst hvor mange?             TAL                        
        74          1 Højst hvor mange?              TAL                        
        75          1 Højst hvor mange?              TAL                        
        76          1 Højst hvor mange?              TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
        77          1 Mindst hvor mange?             TAL                       
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
                    3 Hvilket emnekrav               KRV                        
                    4 Hvilken emnekategori           KAT                        
        78          1 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
        79          1 Højst hvor mange?              TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
        80          1 Hvilket emnekrav               KRV                        
                    2 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    3 Mindst hvor mange points?      TAL                        
        82          1 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
                    3 Aktiviteten eller Gruppen      ELM                        
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        83          1 En vægtning                    TAL                        
        88          1 Censurform                     CEN                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
        89          1 Bedømmelsesform                BED                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
        90          1 Karakter i 7-trinsskalaen      KAR                        
        91          1 Mindst hvor mange?             TAL                       
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
                    3 Aktivitet eller gruppe         ELM                        
        92          1 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
                    3 Aktivitet eller gruppe         ELM                        
        93          1 Hvilket udtryk                 UDT                       
        94          1 Hvilket udtryk                 UDT                        
        97          1 Maksimalt antal forsøg         TAL                        
        98          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
        99          1 Karaktervægt                   TAL                        
       100          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Aktivitet                      ELM                        
                    3 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
       101          1 Hvor mange                     TAL                        
                    2 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
       102          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Aktivitet                      ELM                        
       103          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Aktivitet                      UVA                        
       104          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Aktivitet                      ELM                        
       105          1 Hvor mange semestre?           TAL                        
                    2 Efter hvilken uddannelsesdel?  UDD                        
       106          1 Hvor mange semestre?           TAL                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
       107          1 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                       
       109          1 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
                    2 Rammestatus                    STA                        
       110          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Niveau: A, B eller C           NIV                        
                    3 Gymnasialt fag                 GYM                        
       111          1 Hvilket semester?              TAL                       
       112          1 Hvilket semester?              TAL                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
       113          1 Adgangsgivende eksamen         ADG                        
                    2 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    3 Hvor mange semestre?           TAL                        
                    4 Uddannelsesdelen               UDD                        
       114          1 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
       115          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Forudsætning for elementet     UVA                        
       117          1 Hvilket semester?              TAL                        
       118          1 Hvilket semester?              TAL                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
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                    3 Belastningsenhed               BEL                        
       119          1 Valgmulighed                   VAL                        
                    2 Aktivitet eller gruppe         ELM                        
       120          1 Hvilket semester?              POS                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Gruppen                        AGR                        
       121          1 Hvilket semester?              POS                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                       
                    4 Gruppen                        AGR                        
       122          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Gruppen                        AGR                        
       123          1 Undervisning eller eksamen     CHK                       
                    2 Aktivitet                      AAK                        
       124          1 Hvor mange semestre?           TAL                        
                    2 Hvilken uddannelsesdel?        AUD                        
       126          1 Et karaktergennemsnit          TAL                        
                    2 Antal decimaler                TAL                        
       127          1 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
       130          1 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
       132          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Hvilket elementudtryk          EUD                        
       133          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Hvilket udtryk                 UDT                        
       134          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Hvilket udtryk                 UDT                        
       135          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Hvilket udtryk                 UDT                        
       137          1 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
                    3 Studieordning eller gruppe     GRO                        
       138          1 gerne / ikke                   GER                        
                    2 En karakter i 7-trinsskalaen   KAR                        
       139          1 Prøveform                      PRV                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                       
       140          1 Prøveform                      PRV                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
       142          1 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BUA                        
       143          1 Hvilken emnekategori           KAT                       
                    2 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
       144          1 Hvor mange                     TAL                        
                    2 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    3 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
       145          1 Hvilket emnekrav               KRV                        
                    2 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    3 Hvor mange                     TAL                        
                    4 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
       146          1 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    2 Hvor mange                     TAL                        
                    3 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
       147          1 Hvilket emnekrav               KRV                        
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                    2 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    3 Hvor mange                     TAL                        
                    4 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
       148          1 Bedømmelsen                    BOG                        
                    2 Medregnes som karakteren       KAR                        
       149          1 Hvor mange semestre?           TAL                        
                    2 Antal eksamensforsøg           TAL                        
       150          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Gruppen eller Studieordning    GRO                       
       151          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Hvilket element?               USG                        
                    4 Ikke eller gerne               GER                        
       152          1 Ikke eller gerne               GER                        
       153          1 Hvor mange?                    TAL                       
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
                    3 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    4 Elementudtryk                  EUD                        
       154          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Hvor mange?                    TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Gruppen                        AGR                        
       155          1 Studieretning                  STR                        
                    2 Uddannelsesdel i rammen        UDD                        
                    3 Uddannelsesdele                AUD                        
                    4 Studieretningsgruppe           STG                        
       156          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Hvilket udtryk                 UDT                        
       157          1 Karaktervalg                   KVL                        
       158          1 Højst hvor mange?              TAL                        
       159          1 Adgang (tilm/fors/delt)?       TFD                        
                    2 Hvor mange perioder?           TAL                        
       160          1 Højst hvor mange?              TAL                        
                    2 Belastningsenhed?              BEL                        
                    3 Eksamenssprog?                 SPR                        
       161          1 Eksamenssprog?                 SPR                        
       162          1 Karaktergennemsnit?            TAL                        
       164          1 Uddannelsesdel                 UDD                       
                    2 Rammestatus                    STA                        
       165          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Højst hvor mange?              TAL                        
                    3 Belastningsenhed?              BEL                        
       166          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
       168          1 Undervisning eller eksamen     CHK                       
                    2 Højst hvor mange?              TAL                        
                    3 Belastningsenhed?              BEL                        
       169          1 Undervisning eller eksamen     CHK                        
                    2 Højst hvor mange?              TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
       170          1 Hvor mange semestre?           TAL                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Efter hvilken uddannelsesdel?  UDD                        
       171          1 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
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                    3 Hvor mange semestre            TAL                        
                    4 Efter hvilken uddannelsesdel?  UDD                        
       172          1 Undervisning og eksamen        CHK                        
                    2 Studieretning                  STR                        
                    3 Uddannelses typebetegnelse     UTB                        
       173          1 Studieretning?                 STR                        
                    2 Uddannelsestype                UTB                        
                    3 Undervisning og eksamen?       CHK                        
                    4 Antal?                         TAL                        
                    5 Belastningsenhed               BEL                        
       174          1 Studieretning?                 STR                        
                    2 Uddannelsestype                UTB                       
       175          1 Studieretning?                 STR                        
                    2 Uddannelsestype                UTB                        
                    3 Antal?                         TAL                        
                    4 Belastningsenhed               BEL                        
       177          1 Hvor mange                     TAL                        
                    2 Hvilken emnekategori           KAT                       
       178          1 Studieretning                  STR                        
                    2 Uddannelsesdel i rammen        UDD                        
                    3 Niveau: A, B eller C           NIV                        
                    4 Gymnasialt fag                 GYM                        
       179          1 Hvor mange                     TAL                        
                    2 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    3 Hvor mange                     TAL                        
                    4 Belastningsenhed               BEL                        
       180          1 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    2 Belastningsenhed               BEL                        
       182          1 Hvilket emnekrav               KRV                        
                    2 Hvilken emnekategori           KAT                        
                    3 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    4 Belastningsenhed               BEL                        
                    5 Uddannelsesdelen i rammen      UDD                        
      2001          1 Fri tekst                      TEK                        
                    2 Opfyldt/ Ikke opfyldt          BOO                        
      2002          1 Fri tekst                      TEK                        
                    2 Opfyldt/ Ikke opfyldt          BOO                        
      3001          1 Klip nr.                       TAL                        
                    2 Aktivitet eller gruppe         ELM                        
      3002          1 Klip nr.                       TAL                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                       
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
                    4 Gruppen                        ELM                        
      3003          1 Klip nr.                       TAL                        
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        
      3004          1 Klip nr.                       TAL                       
                    2 Mindst hvor mange?             TAL                        
                    3 Belastningsenhed               BEL                        



RC 13.A Oversigt over regler i STADS 12.4 STADS 
 

A107.740.39  09.08.2011  olsto Side 13 af 47 

3. Check-situationer med tilhørende regler 
 

S124A                               Check-situationer med tilhørende regler                         
2011/08/09 
                                                                                                               
SITUATION         REGEL_ID TEKST                                                                               
--------------- ---------- --------------------------------------------------------------------------------    
BL_UVTILM               20 Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2 af disse aktiviteter                        
                       169 Tilm til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. beståede og tilm. i samme periode         
CH_RETNING               1 Uddannelsesdelen #1 skal have studieretning #2                                      
                         2 Uddannelsesdelen #1 må ikke have studieretning #2                                   
                         3 Uddannelsesdelen #1 skal have samme studieretning som uddannelsesdelen #2           
                         4 Uddannelsesdelen #1 må ikke have samme studieretning som uddannelsesdelen #2        
                        32 Uddannelsesdelen #1 skal have en af studieretningerne i gruppe #2                   
                        33 Uddannelsesdelen #1 må ikke have nogen af studieretningerne i gruppe #2             
                       155 Valg af studieretn. #1 for #2 forudsætter at studieretn. for #3 er i gruppen #4     
                       178 Valg af studieretning #1 for #2 forudsætter niveau #3 i #4                          
CH_TID                   9 Skal bestås senest #1 semestre efter studiestart. Orlov må #2 medregnes             
                        10 Skal bestås senest #1 semestre efter at #2 er bestået                               
                       105 Skal bestås senest #1 semestre efter påbegyndelse af #2                             
                       106 Senest #1 semestre efter studiestart skal man have bestået #2 #3                    
                       111 Skal være tilmeldt og forsøgt senest i #1 semester                                  
                       112 Senest i #1 semester skal #2 #3 være tilmeldt og forsøgt                            
                       117 Man skal have tilmeldt sig og deltaget senest i #1 semester                         
                       118 Man skal senest i #1 semester have tilmeldt sig og deltaget i #2 #3                 
                       120 Senest i #1 semester skal #2 #3 af #4 være tilmeldt eller forsøgt                   
                       121 Senest i #1 semester skal man have bestået #2 #3 af #4                              
                       124 Senest #1 semestre efter start på denne uddannelse skal man have bestået #2         
                       149 Skal være bestået senest #1 semestre efter det #2. forsøg                           
                       170 Senest i #1 sem. skal man have tilmeldt sig og deltaget i #2 #3 evt. under #4       
                       171 #1 #2 skal være bestået senest i #3 semester. Beståelse i #4 tæller med             
CH_UVTILM                5 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                
                        12 Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, man har bestået                              
                        13 Man må #1 tilmelde sig aktiviteter i en gruppe, man har bestået                     
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                        14 Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, der er bestået med #1 eller derover          
                        15 Man har højst #1 forsøg                                                             
                        16 Man har højst #1 forsøg incl. erstatninger                                          
                        17 Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                      
                        20 Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2 af disse aktiviteter                        
                        40 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                       
                        41 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4     
                        42 Valgmuligheden #1 forudsætter, at der i #2 er valgt valgmulighed #3                 
                        44 Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i/er tilmeldt #2 #3 af #4        
                        63 Man må ikke tilmelde sig flere underv.aktiviteter med samme lektionsgruppe          
                        65 Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig underv., hvis #3 er bestået eller tilmeldt      
                        75 Man må ikke tilmelde sig akt. under mere end #1 af elem. umiddelbart herunder       
                        90 Man må ikke tilm. sig akt. der konfl. m. tilm. el. best. akt. m. kar mindst #1      
                        97 Man har højst #1 forsøg i undervisningsaktiviteter                                  
                        98 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen    
                       100 Tilmelding til #1 forudsætter, at karakteren i #2 er mindst #3                      
                       102 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i eller er tilmeldt #2       
                       103 Tilmelding til #1 forudsætter, at der i #2 er opnået bestået eller tilsvarende      
                       104 Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode           
                       109 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2             
                       110 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har niveau #2 i #3                            
                       113 Med adg.grundlag #1 forudsætter tilm. til #2 efter #3 semestre at #4 er bestået     
                       114 Man må ikke tilmelde sig akt. i en gruppe, der er bestået med #1 eller derover      
                       115 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2     
                       122 Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i #2 #3 af #4                    
                       123 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i #2                         
                       132 Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.          
                       133 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.    
                       134 Tilmelding til #1 foruds., at udtryk #2 er opfyldt ved forsøg eller tilmelding      
                       135 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt med kar. B eller tilsv.      
                       150 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har deltaget i #2 #3 af #4                    
                       151 Tilm. til #1 #2 sem. efter studiestart foruds. #3 bestået. Orlov må #4 medregnes    
                       152 Man må #1 tilm. sig und.akt., som ikke er i eller fører frem til akt. i en ramme    
                       153 Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig #3, hvis #4 er opfyldt ved beståelse.           
                       154 Man må ikke tilmelde sig #1, hvis man har bestået mere end #2 #3 af #4.             
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                       156 Tilmelding til #1 foruds. udtryk #2 opfyldt ved forsøg el. tilm. uanset status      
                       164 Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2     
                       165 Tilmelding til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. forsøg og tidligere tilmeldinger    
                       166 Tilm. til #1 foruds. at der ikke er valgt akt. med en anden akt.type i rammen       
                       168 Tilmelding til #1 forudsætter at #2 #3 er bestået indenfor rammen                   
                       169 Tilm til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. beståede og tilm. i samme periode         
                       172 Tilmelding til #1 forudsætter, at studieretningen ikke er #2 for en #3-udd.         
                       173 Hvis studieretning er #1 for en #2 udd., må tilm. til #3 ikke overstige #4 #5       
                       181 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse               
                      1001 En studerende på orlov kan ikke tilmelde sig aktiviteter                            
                      1002 En udmeldt studerende kan ikke tilmelde sig aktiviteter                             
                      2002 Tilmeldingsbetingelsen #1 er #2                                                     
EK_RESULT                6 For at bestå skal man have bestået alle elementer umiddelbart herunder              
                        19 For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 af aktiviteterne herunder           
                        21 Karakteren skal være mindst #1                                                      
                        22 For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit, afrundet til #2 decimaler        
                        23 Eksamensaktiviteten/gruppen #1 har karaktervægten #2                                
                        30 Højst #1 #2 af disse må have karakteren #3                                          
                        34 Beståelse af akt. forudsætter, at man én termin har forsøg i alle med mindst #1     
                        39 Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde emnekrav #4                      
                        45 For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit uden oprunding                    
                        48 For at bestå skal man have mindst #1, afrundet til nærmeste hele 7-trinssk.-kar.    
                        49 Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at alle er bestået i samme termin           
                        60 For at bestå skal man have mindst #1 uden oprunding. Vises afrundet til #2 dec.     
                        61 Eksamensaktiviteter under gruppen #1 har karaktervægten #2                          
                        62 Eksamensaktiviteter under gruppen #1 vægtes med antallet af #2                      
                        66 Der skal mindst være #1 #2, der ikke er meritoverført                               
                        73 For at bestå skal man have bestået mindst #1 af elem. umiddelbart herunder          
                        74 Der må højst indgå #1 af elementerne umiddelbart herunder                           
                        78 Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde et af emnekravene                
                        79 Gruppen/studieordningen/uddannelsen må ikke indeholde mere end #1 #2                
                        80 Emnekrav #1 i kategori #2 skal være opfyldt med mindst #3 point                     
                        83 Aktiviteten vægtes normalt med #1 i gennemsnitsberegninger                          
                        88 Censurformen skal være #1 i mindst #2 #3                                            
                        89 Bedømmelsesformen skal være #1 i mindst #2 #3                                       
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                        91 Beståelse forudsætter, at man har bestået #1 #2 af #3                               
                        92 Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1 #2 af #3                        
                        93 Beståelse forudsætter, at man har bestået #1                                        
                        94 Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1                                 
                        96 Der kan ikke indgå flere identiske eller konfliktende aktiviteter                   
                        99 Eksamensaktiviteterne har karaktervægten #1                                         
                       101 Hvis man har brugt #1 forsøg i en (evt. identisk) akt., er karakterkravet #2        
                       108 Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at man i én termin har forsøg i alle        
                       109 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2             
                       126 For at bestå skal man have mindst #1, afr. til #2 dec. Ingen oprunding til 02       
                       127 For at bestå skal man have min. #1, afr. til 7-trinsskala. Ingen oprund. til 02     
                       139 Prøveformen skal være #1 i mindst #2 #3                                             
                       140 Prøveformen skal være en anden end #1 i mindst #2 #3                                
                       142 For at bestå uddannelsen skal man have bestået #1 #2                                
                       146 Indenfor kat. #1 skal mindst #2 emnekrav være opfyldt. Emnekrav i #3 tæller med.    
                       147 Emnekrav #1 i kat. #2 skal være opfyldt med #3 point. Emnekrav i #4 tæller med.     
                       148 Karakteren #1 medregnes som #2.                                                     
                       157 Af flere forsøg gælder #1                                                           
                       158 Man må højst have bestået aktiviteter under #1 af elem. umiddelbart herunder        
                       164 Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2     
                       165 Tilmelding til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. forsøg og tidligere tilmeldinger    
                       167 Beståelse forudsætter at ingen akt. med en anden akt.type er bestået i rammen       
                       174 Akt. Kan ikke bestås, hvis studieretning er #1 på en #2-udd. i samme ramme          
                       175 Hvis studieretning er #1 for en #2-uddannelse, må der højst indgå #3 #4             
                       177 Beståelse forudsætter at mindst #1 emnekrav indenfor kat. #2 er opfyldt i rammen    
                       179 For at bestå skal man opfylde mindst #1 emnekrav i kat. #2 med hver mindst #3 #4    
                       180 For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 indenfor rammen                     
                       181 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse               
                       182 Emnekrav #1 i kat #2 skal være opfyldt med #3 #4. Emnekrav i #5 tæller med          
                      2001 Beståelsesbetingelsen #1 er #2                                                      
EK_RESUTIL               5 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                
                         6 For at bestå skal man have bestået alle elementer umiddelbart herunder              
                        12 Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, man har bestået                              
                        13 Man må #1 tilmelde sig aktiviteter i en gruppe, man har bestået                     
                        14 Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, der er bestået med #1 eller derover          
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                        15 Man har højst #1 forsøg                                                             
                        16 Man har højst #1 forsøg incl. erstatninger                                          
                        17 Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                      
                        18 Tilmelding til disse eksamensaktiviteter skal altid ske samlet                      
                        19 For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 af aktiviteterne herunder           
                        20 Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2 af disse aktiviteter                        
                        21 Karakteren skal være mindst #1                                                      
                        22 For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit, afrundet til #2 decimaler        
                        23 Eksamensaktiviteten/gruppen #1 har karaktervægten #2                                
                        30 Højst #1 #2 af disse må have karakteren #3                                          
                        34 Beståelse af akt. forudsætter, at man én termin har forsøg i alle med mindst #1     
                        39 Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde emnekrav #4                      
                        40 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                       
                        41 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4     
                        45 For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit uden oprunding                    
                        48 For at bestå skal man have mindst #1, afrundet til nærmeste hele 7-trinssk.-kar.    
                        49 Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at alle er bestået i samme termin           
                        60 For at bestå skal man have mindst #1 uden oprunding. Vises afrundet til #2 dec.     
                        61 Eksamensaktiviteter under gruppen #1 har karaktervægten #2                          
                        62 Eksamensaktiviteter under gruppen #1 vægtes med antallet af #2                      
                        66 Der skal mindst være #1 #2, der ikke er meritoverført                               
                        73 For at bestå skal man have bestået mindst #1 af elem. umiddelbart herunder          
                        74 Der må højst indgå #1 af elementerne umiddelbart herunder                           
                        78 Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde et af emnekravene                
                        79 Gruppen/studieordningen/uddannelsen må ikke indeholde mere end #1 #2                
                        80 Emnekrav #1 i kategori #2 skal være opfyldt med mindst #3 point                     
                        88 Censurformen skal være #1 i mindst #2 #3                                            
                        89 Bedømmelsesformen skal være #1 i mindst #2 #3                                       
                        91 Beståelse forudsætter, at man har bestået #1 #2 af #3                               
                        92 Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1 #2 af #3                        
                        93 Beståelse forudsætter, at man har bestået #1                                        
                        94 Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1                                 
                        96 Der kan ikke indgå flere identiske eller konfliktende aktiviteter                   
                        98 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen    
                        99 Eksamensaktiviteterne har karaktervægten #1                                         



RC 13.A Oversigt over regler i STADS 12.4 STADS 
 

A107.740.39  09.08.2011  olsto Side 18 af 47 

                       101 Hvis man har brugt #1 forsøg i en (evt. identisk) akt., er karakterkravet #2        
                       104 Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode           
                       108 Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at man i én termin har forsøg i alle        
                       109 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2             
                       110 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har niveau #2 i #3                            
                       113 Med adg.grundlag #1 forudsætter tilm. til #2 efter #3 semestre at #4 er bestået     
                       114 Man må ikke tilmelde sig akt. i en gruppe, der er bestået med #1 eller derover      
                       126 For at bestå skal man have mindst #1, afr. til #2 dec. Ingen oprunding til 02       
                       127 For at bestå skal man have min. #1, afr. til 7-trinsskala. Ingen oprund. til 02     
                       132 Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.          
                       133 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.    
                       142 For at bestå uddannelsen skal man have bestået #1 #2                                
                       146 Indenfor kat. #1 skal mindst #2 emnekrav være opfyldt. Emnekrav i #3 tæller med.    
                       147 Emnekrav #1 i kat. #2 skal være opfyldt med #3 point. Emnekrav i #4 tæller med.     
                       148 Karakteren #1 medregnes som #2.                                                     
                       157 Af flere forsøg gælder #1                                                           
                       158 Man må højst have bestået aktiviteter under #1 af elem. umiddelbart herunder        
                       162 Man må ikke tilm. sig best. eks.akt. under en gruppe, best. med #1 eller derover    
                       164 Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2     
                       167 Beståelse forudsætter at ingen akt. med en anden akt.type er bestået i rammen       
                       169 Tilm til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. beståede og tilm. i samme periode         
                       172 Tilmelding til #1 forudsætter, at studieretningen ikke er #2 for en #3-udd.         
                       173 Hvis studieretning er #1 for en #2 udd., må tilm. til #3 ikke overstige #4 #5       
                       174 Akt. Kan ikke bestås, hvis studieretning er #1 på en #2-udd. i samme ramme          
                       175 Hvis studieretning er #1 for en #2-uddannelse, må der højst indgå #3 #4             
                       177 Beståelse forudsætter at mindst #1 emnekrav indenfor kat. #2 er opfyldt i rammen    
                       179 For at bestå skal man opfylde mindst #1 emnekrav i kat. #2 med hver mindst #3 #4    
                       180 For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 indenfor rammen                     
                       181 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse               
                       182 Emnekrav #1 i kat #2 skal være opfyldt med #3 #4. Emnekrav i #5 tæller med          
                      1001 En studerende på orlov kan ikke tilmelde sig aktiviteter                            
                      1002 En udmeldt studerende kan ikke tilmelde sig aktiviteter                             
                      2001 Beståelsesbetingelsen #1 er #2                                                      
IN_OBLIGAT               6 For at bestå skal man have bestået alle elementer umiddelbart herunder              
OP_FORUDS                5 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                
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                        17 Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                      
                        40 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                       
                        41 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4     
                        44 Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i/er tilmeldt #2 #3 af #4        
                        65 Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig underv., hvis #3 er bestået eller tilmeldt      
                        98 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen    
                       100 Tilmelding til #1 forudsætter, at karakteren i #2 er mindst #3                      
                       102 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i eller er tilmeldt #2       
                       103 Tilmelding til #1 forudsætter, at der i #2 er opnået bestået eller tilsvarende      
                       104 Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode           
                       110 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har niveau #2 i #3                            
                       113 Med adg.grundlag #1 forudsætter tilm. til #2 efter #3 semestre at #4 er bestået     
                       115 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2     
                       122 Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i #2 #3 af #4                    
                       123 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i #2                         
                       132 Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.          
                       133 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.    
                       134 Tilmelding til #1 foruds., at udtryk #2 er opfyldt ved forsøg eller tilmelding      
                       135 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt med kar. B eller tilsv.      
OP_RETNING               1 Uddannelsesdelen #1 skal have studieretning #2                                      
                         3 Uddannelsesdelen #1 skal have samme studieretning som uddannelsesdelen #2           
RG_EKTILM                5 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                
                        12 Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, man har bestået                              
                        13 Man må #1 tilmelde sig aktiviteter i en gruppe, man har bestået                     
                        14 Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, der er bestået med #1 eller derover          
                        15 Man har højst #1 forsøg                                                             
                        16 Man har højst #1 forsøg incl. erstatninger                                          
                        17 Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                      
                        18 Tilmelding til disse eksamensaktiviteter skal altid ske samlet                      
                        20 Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2 af disse aktiviteter                        
                        40 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                       
                        41 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4     
                        42 Valgmuligheden #1 forudsætter, at der i #2 er valgt valgmulighed #3                 
                        43 Valg af censurformen #1 forudsætter, at der i #2 er valgt censurformen #3           
                        44 Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i/er tilmeldt #2 #3 af #4        
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                        46 Bedømmelsesformen #1 forudsætter, at der i #2 er valgt bedømmelsesformen #3         
                        53 Valgmuligheder med prøveform #1 kan kun vælges i #2 #3                              
                        54 Censurformen #1 kan kun vælges i #2 #3                                              
                        55 Bedømmelsesformen #1 kan kun vælges i #2 #3                                         
                        57 Man må ikke tilmelde sig gruppeeksamen i mere end #1 #2                             
                        64 Man må ikke tilmelde sig flere eksamensaktiviteter med samme lektionsgruppe         
                        67 Tilmelding skal ske samlet, hvis man ikke i én termin har forsøg i alle             
                        75 Man må ikke tilmelde sig akt. under mere end #1 af elem. umiddelbart herunder       
                        76 Man må højst melde sig til eksamen i #1 #2 i samme termin                           
                        77 Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2, der ikke opfylder emnekrav #3 i kat. #4    
                        82 Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig eksamen, hvis #3 er bestået eller tilmeldt      
                        90 Man må ikke tilm. sig akt. der konfl. m. tilm. el. best. akt. m. kar mindst #1      
                        98 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen    
                       100 Tilmelding til #1 forudsætter, at karakteren i #2 er mindst #3                      
                       102 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i eller er tilmeldt #2       
                       103 Tilmelding til #1 forudsætter, at der i #2 er opnået bestået eller tilsvarende      
                       104 Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode           
                       107 Tilm. skal ske samlet, hvis man ikke én termin har forsøg i alle med mindst #1      
                       109 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2             
                       110 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har niveau #2 i #3                            
                       113 Med adg.grundlag #1 forudsætter tilm. til #2 efter #3 semestre at #4 er bestået     
                       114 Man må ikke tilmelde sig akt. i en gruppe, der er bestået med #1 eller derover      
                       115 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2     
                       122 Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i #2 #3 af #4                    
                       123 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i #2                         
                       130 Tilmelding til reeksamen forudsætter, at man ved ord. eks. fik #1 eller derover     
                       132 Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.          
                       133 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.    
                       134 Tilmelding til #1 foruds., at udtryk #2 er opfyldt ved forsøg eller tilmelding      
                       135 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt med kar. B eller tilsv.      
                       137 Reeksamen forudsætter, at man har bestået #1 #2 indenfor #3                         
                       138 Man må #1 tilmelde sig reeksamen i akt., hvori man har fået #2 eller derover        
                       143 Må ikke opfylde emnekrav i kat #1,der er opf. af best./tilm. akt., evt i #2         
                       144 Man må højst tilm. sig akt., der opf. #1 emnekrav indenfor kat.#2, inkl. #3.        
                       145 Man må højst tilm. sig akt., der opf. emnekrav #1 i kat. #2 med #3 pt, inkl. #4.    
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                       150 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har deltaget i #2 #3 af #4                    
                       151 Tilm. til #1 #2 sem. efter studiestart foruds. #3 bestået. Orlov må #4 medregnes    
                       153 Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig #3, hvis #4 er opfyldt ved beståelse.           
                       154 Man må ikke tilmelde sig #1, hvis man har bestået mere end #2 #3 af #4.             
                       156 Tilmelding til #1 foruds. udtryk #2 opfyldt ved forsøg el. tilm. uanset status      
                       159 Tilmelding til reeksamen forudsætter #1 ordinær eksamen højst #2 terminer før       
                       160 Man må højst tilmelde sig #1 #2 med et andet eksamenssprog end #3                   
                       161 Eksamenssproget skal være #1                                                        
                       162 Man må ikke tilm. sig best. eks.akt. under en gruppe, best. med #1 eller derover    
                       164 Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2     
                       165 Tilmelding til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. forsøg og tidligere tilmeldinger    
                       166 Tilm. til #1 foruds. at der ikke er valgt akt. med en anden akt.type i rammen       
                       168 Tilmelding til #1 forudsætter at #2 #3 er bestået indenfor rammen                   
                       169 Tilm til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. beståede og tilm. i samme periode         
                       172 Tilmelding til #1 forudsætter, at studieretningen ikke er #2 for en #3-udd.         
                       173 Hvis studieretning er #1 for en #2 udd., må tilm. til #3 ikke overstige #4 #5       
                       181 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse               
                      1001 En studerende på orlov kan ikke tilmelde sig aktiviteter                            
                      1002 En udmeldt studerende kan ikke tilmelde sig aktiviteter                             
                      2002 Tilmeldingsbetingelsen #1 er #2                                                     
RS_FORUDS                5 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                
                        17 Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                      
                        40 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                       
                        41 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4     
                        98 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen    
                       104 Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode           
                       115 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2     
                       132 Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.          
                       133 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.    
SU_CHECK              3001 SU-klip nr. #1 forudsætter #2                                                       
                      3002 SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 af #4                                              
                      3003 SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 herunder                                           
                      3004 SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 i rammen                                           
TI_FORUDS               17 Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                      
                        41 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4     
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                        44 Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i/er tilmeldt #2 #3 af #4        
                       104 Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode           
                       110 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har niveau #2 i #3                            
                       113 Med adg.grundlag #1 forudsætter tilm. til #2 efter #3 semestre at #4 er bestået     
                       115 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2     
                       122 Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i #2 #3 af #4                    
                       132 Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.          
                       133 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.    
UV_RESULT                6 For at bestå skal man have bestået alle elementer umiddelbart herunder              
                        19 For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 af aktiviteterne herunder           
                        21 Karakteren skal være mindst #1                                                      
                        22 For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit, afrundet til #2 decimaler        
                        23 Eksamensaktiviteten/gruppen #1 har karaktervægten #2                                
                        30 Højst #1 #2 af disse må have karakteren #3                                          
                        34 Beståelse af akt. forudsætter, at man én termin har forsøg i alle med mindst #1     
                        39 Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde emnekrav #4                      
                        45 For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit uden oprunding                    
                        48 For at bestå skal man have mindst #1, afrundet til nærmeste hele 7-trinssk.-kar.    
                        49 Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at alle er bestået i samme termin           
                        60 For at bestå skal man have mindst #1 uden oprunding. Vises afrundet til #2 dec.     
                        61 Eksamensaktiviteter under gruppen #1 har karaktervægten #2                          
                        62 Eksamensaktiviteter under gruppen #1 vægtes med antallet af #2                      
                        66 Der skal mindst være #1 #2, der ikke er meritoverført                               
                        73 For at bestå skal man have bestået mindst #1 af elem. umiddelbart herunder          
                        74 Der må højst indgå #1 af elementerne umiddelbart herunder                           
                        78 Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde et af emnekravene                
                        79 Gruppen/studieordningen/uddannelsen må ikke indeholde mere end #1 #2                
                        80 Emnekrav #1 i kategori #2 skal være opfyldt med mindst #3 point                     
                        83 Aktiviteten vægtes normalt med #1 i gennemsnitsberegninger                          
                        88 Censurformen skal være #1 i mindst #2 #3                                            
                        89 Bedømmelsesformen skal være #1 i mindst #2 #3                                       
                        91 Beståelse forudsætter, at man har bestået #1 #2 af #3                               
                        92 Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1 #2 af #3                        
                        93 Beståelse forudsætter, at man har bestået #1                                        
                        94 Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1                                 
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                        96 Der kan ikke indgå flere identiske eller konfliktende aktiviteter                   
                        99 Eksamensaktiviteterne har karaktervægten #1                                         
                       101 Hvis man har brugt #1 forsøg i en (evt. identisk) akt., er karakterkravet #2        
                       109 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2             
                       126 For at bestå skal man have mindst #1, afr. til #2 dec. Ingen oprunding til 02       
                       127 For at bestå skal man have min. #1, afr. til 7-trinsskala. Ingen oprund. til 02     
                       142 For at bestå uddannelsen skal man have bestået #1 #2                                
                       146 Indenfor kat. #1 skal mindst #2 emnekrav være opfyldt. Emnekrav i #3 tæller med.    
                       147 Emnekrav #1 i kat. #2 skal være opfyldt med #3 point. Emnekrav i #4 tæller med.     
                       148 Karakteren #1 medregnes som #2.                                                     
                       157 Af flere forsøg gælder #1                                                           
                       158 Man må højst have bestået aktiviteter under #1 af elem. umiddelbart herunder        
                       164 Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2     
                       167 Beståelse forudsætter at ingen akt. med en anden akt.type er bestået i rammen       
                       174 Akt. Kan ikke bestås, hvis studieretning er #1 på en #2-udd. i samme ramme          
                       175 Hvis studieretning er #1 for en #2-uddannelse, må der højst indgå #3 #4             
                       177 Beståelse forudsætter at mindst #1 emnekrav indenfor kat. #2 er opfyldt i rammen    
                       179 For at bestå skal man opfylde mindst #1 emnekrav i kat. #2 med hver mindst #3 #4    
                       181 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse               
                       182 Emnekrav #1 i kat #2 skal være opfyldt med #3 #4. Emnekrav i #5 tæller med          
                      2001 Beståelsesbetingelsen #1 er #2                                                      
UV_RESUTIL               5 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                
                        12 Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, man har bestået                              
                        13 Man må #1 tilmelde sig aktiviteter i en gruppe, man har bestået                     
                        14 Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, der er bestået med #1 eller derover          
                        15 Man har højst #1 forsøg                                                             
                        16 Man har højst #1 forsøg incl. erstatninger                                          
                        17 Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                      
                        18 Tilmelding til disse eksamensaktiviteter skal altid ske samlet                      
                        20 Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2 af disse aktiviteter                        
                        40 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                       
                        41 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4     
                        97 Man har højst #1 forsøg i undervisningsaktiviteter                                  
                        98 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen    
                       101 Hvis man har brugt #1 forsøg i en (evt. identisk) akt., er karakterkravet #2        
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                       104 Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode           
                       109 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2             
                       114 Man må ikke tilmelde sig akt. i en gruppe, der er bestået med #1 eller derover      
                       115 Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2     
                       132 Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.          
                       133 Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.    
                       146 Indenfor kat. #1 skal mindst #2 emnekrav være opfyldt. Emnekrav i #3 tæller med.    
                       147 Emnekrav #1 i kat. #2 skal være opfyldt med #3 point. Emnekrav i #4 tæller med.     
                       148 Karakteren #1 medregnes som #2.                                                     
                       164 Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2     
                       169 Tilm til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. beståede og tilm. i samme periode         
                       172 Tilmelding til #1 forudsætter, at studieretningen ikke er #2 for en #3-udd.         
                       173 Hvis studieretning er #1 for en #2 udd., må tilm. til #3 ikke overstige #4 #5       
                       174 Akt. Kan ikke bestås, hvis studieretning er #1 på en #2-udd. i samme ramme          
                       175 Hvis studieretning er #1 for en #2-uddannelse, må der højst indgå #3 #4             
                       177 Beståelse forudsætter at mindst #1 emnekrav indenfor kat. #2 er opfyldt i rammen    
                       179 For at bestå skal man opfylde mindst #1 emnekrav i kat. #2 med hver mindst #3 #4    
                       181 Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse               
                       182 Emnekrav #1 i kat #2 skal være opfyldt med #3 #4. Emnekrav i #5 tæller med          
                      1001 En studerende på orlov kan ikke tilmelde sig aktiviteter                            
                      1002 En udmeldt studerende kan ikke tilmelde sig aktiviteter                                             
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4. Regler med tilhørende checksituationer 
 
 

S124A                              Regler med tilhørende checksitutationer                          
2011/08/09 
                                                                                                               
  REGEL_ID SITUATION       TEKST                                                                               
---------- --------------- --------------------------------------------------------------------------------    
         1 CH_RETNING      Uddannelsesdelen #1 skal have studieretning #2                                      
           OP_RETNING                                                                                          
         2 CH_RETNING      Uddannelsesdelen #1 må ikke have studieretning #2                                   
         3 CH_RETNING      Uddannelsesdelen #1 skal have samme studieretning som uddannelsesdelen #2           
           OP_RETNING                                                                                          
         4 CH_RETNING      Uddannelsesdelen #1 må ikke have samme studieretning som uddannelsesdelen #2        
         5 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
         6 EK_RESULT       For at bestå skal man have bestået alle elementer umiddelbart herunder              
           EK_RESUTIL                                                                                          
           IN_OBLIGAT                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
         9 CH_TID          Skal bestås senest #1 semestre efter studiestart. Orlov må #2 medregnes             
        10 CH_TID          Skal bestås senest #1 semestre efter at #2 er bestået                               
        12 CH_UVTILM       Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, man har bestået                              
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        13 CH_UVTILM       Man må #1 tilmelde sig aktiviteter i en gruppe, man har bestået                     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
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        14 CH_UVTILM       Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, der er bestået med #1 eller derover          
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        15 CH_UVTILM       Man har højst #1 forsøg                                                             
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        16 CH_UVTILM       Man har højst #1 forsøg incl. erstatninger                                          
           EK_RESUTIL       
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        17 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                      
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        18 EK_RESUTIL      Tilmelding til disse eksamensaktiviteter skal altid ske samlet                      
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        19 EK_RESULT       For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 af aktiviteterne herunder           
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        20 BL_UVTILM       Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2 af disse aktiviteter                        
           CH_UVTILM                                                                                           
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        21 EK_RESULT       Karakteren skal være mindst #1                                                      
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        22 EK_RESULT       For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit, afrundet til #2 decimaler        
           EK_RESUTIL                                                                                          



RC 13.A Oversigt over regler i STADS 12.4 STADS 
 

A107.740.39  09.08.2011  olsto Side 27 af 47 

           UV_RESULT                                                                                           
        23 EK_RESULT       Eksamensaktiviteten/gruppen #1 har karaktervægten #2                                
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        30 EK_RESULT       Højst #1 #2 af disse må have karakteren #3                                          
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        32 CH_RETNING      Uddannelsesdelen #1 skal have en af studieretningerne i gruppe #2                   
        33 CH_RETNING      Uddannelsesdelen #1 må ikke have nogen af studieretningerne i gruppe #2             
        34 EK_RESULT       Beståelse af akt. forudsætter, at man én termin har forsøg i alle med mindst #1     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        39 EK_RESULT       Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde emnekrav #4                      
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        40 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                       
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        41 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        42 CH_UVTILM       Valgmuligheden #1 forudsætter, at der i #2 er valgt valgmulighed #3                 
           RG_EKTILM                                                                                           
        43 RG_EKTILM       Valg af censurformen #1 forudsætter, at der i #2 er valgt censurformen #3           
        44 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i/er tilmeldt #2 #3 af #4        
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
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        45 EK_RESULT       For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit uden oprunding                    
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        46 RG_EKTILM       Bedømmelsesformen #1 forudsætter, at der i #2 er valgt bedømmelsesformen #3         
        48 EK_RESULT       For at bestå skal man have mindst #1, afrundet til nærmeste hele 7-trinssk.-kar.    
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        49 EK_RESULT       Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at alle er bestået i samme termin           
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT        
        53 RG_EKTILM       Valgmuligheder med prøveform #1 kan kun vælges i #2 #3                              
        54 RG_EKTILM       Censurformen #1 kan kun vælges i #2 #3                                              
        55 RG_EKTILM       Bedømmelsesformen #1 kan kun vælges i #2 #3                                         
        57 RG_EKTILM       Man må ikke tilmelde sig gruppeeksamen i mere end #1 #2                             
        60 EK_RESULT       For at bestå skal man have mindst #1 uden oprunding. Vises afrundet til #2 dec.     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        61 EK_RESULT       Eksamensaktiviteter under gruppen #1 har karaktervægten #2                          
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        62 EK_RESULT       Eksamensaktiviteter under gruppen #1 vægtes med antallet af #2                      
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        63 CH_UVTILM       Man må ikke tilmelde sig flere underv.aktiviteter med samme lektionsgruppe          
        64 RG_EKTILM       Man må ikke tilmelde sig flere eksamensaktiviteter med samme lektionsgruppe         
        65 CH_UVTILM       Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig underv., hvis #3 er bestået eller tilmeldt      
           OP_FORUDS                                                                                           
        66 EK_RESULT       Der skal mindst være #1 #2, der ikke er meritoverført                               
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        67 RG_EKTILM       Tilmelding skal ske samlet, hvis man ikke i én termin har forsøg i alle             
        73 EK_RESULT       For at bestå skal man have bestået mindst #1 af elem. umiddelbart herunder          
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        74 EK_RESULT       Der må højst indgå #1 af elementerne umiddelbart herunder                           
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           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        75 CH_UVTILM       Man må ikke tilmelde sig akt. under mere end #1 af elem. umiddelbart herunder       
           RG_EKTILM                                                                                           
        76 RG_EKTILM       Man må højst melde sig til eksamen i #1 #2 i samme termin                           
        77 RG_EKTILM       Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2, der ikke opfylder emnekrav #3 i kat. #4    
        78 EK_RESULT       Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde et af emnekravene                
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        79 EK_RESULT       Gruppen/studieordningen/uddannelsen må ikke indeholde mere end #1 #2                
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        80 EK_RESULT       Emnekrav #1 i kategori #2 skal være opfyldt med mindst #3 point                     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        82 RG_EKTILM       Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig eksamen, hvis #3 er bestået eller tilmeldt      
        83 EK_RESULT       Aktiviteten vægtes normalt med #1 i gennemsnitsberegninger                          
           UV_RESULT                                                                                           
        88 EK_RESULT       Censurformen skal være #1 i mindst #2 #3                                            
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        89 EK_RESULT       Bedømmelsesformen skal være #1 i mindst #2 #3                                       
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        90 CH_UVTILM       Man må ikke tilm. sig akt. der konfl. m. tilm. el. best. akt. m. kar mindst #1      
           RG_EKTILM                                                                                           
        91 EK_RESULT       Beståelse forudsætter, at man har bestået #1 #2 af #3                               
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        92 EK_RESULT       Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1 #2 af #3                        
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        93 EK_RESULT       Beståelse forudsætter, at man har bestået #1                                        
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
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        94 EK_RESULT       Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1                                 
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        96 EK_RESULT       Der kan ikke indgå flere identiske eller konfliktende aktiviteter                   
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
        97 CH_UVTILM       Man har højst #1 forsøg i undervisningsaktiviteter                                  
           UV_RESUTIL                                                                                          
        98 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen    
           EK_RESUTIL 
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
        99 EK_RESULT       Eksamensaktiviteterne har karaktervægten #1                                         
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
       100 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at karakteren i #2 er mindst #3                      
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
       101 EK_RESULT       Hvis man har brugt #1 forsøg i en (evt. identisk) akt., er karakterkravet #2        
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       102 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i eller er tilmeldt #2       
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
       103 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at der i #2 er opnået bestået eller tilsvarende      
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
       104 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode           
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
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           TI_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       105 CH_TID          Skal bestås senest #1 semestre efter påbegyndelse af #2                             
       106 CH_TID          Senest #1 semestre efter studiestart skal man have bestået #2 #3                    
       107 RG_EKTILM       Tilm. skal ske samlet, hvis man ikke én termin har forsøg i alle med mindst #1      
       108 EK_RESULT       Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at man i én termin har forsøg i alle        
           EK_RESUTIL                                                                                          
       109 CH_UVTILM       Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2             
           EK_RESULT                                                                                           
           EK_RESUTIL 
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       110 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har niveau #2 i #3                            
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
       111 CH_TID          Skal være tilmeldt og forsøgt senest i #1 semester                                  
       112 CH_TID          Senest i #1 semester skal #2 #3 være tilmeldt og forsøgt                            
       113 CH_UVTILM       Med adg.grundlag #1 forudsætter tilm. til #2 efter #3 semestre at #4 er bestået     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
       114 CH_UVTILM       Man må ikke tilmelde sig akt. i en gruppe, der er bestået med #1 eller derover      
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       115 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2     
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
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       117 CH_TID          Man skal have tilmeldt sig og deltaget senest i #1 semester                         
       118 CH_TID          Man skal senest i #1 semester have tilmeldt sig og deltaget i #2 #3                 
       120 CH_TID          Senest i #1 semester skal #2 #3 af #4 være tilmeldt eller forsøgt                   
       121 CH_TID          Senest i #1 semester skal man have bestået #2 #3 af #4                              
       122 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i #2 #3 af #4                    
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
       123 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i #2                         
           OP_FORUDS 
           RG_EKTILM                                                                                           
       124 CH_TID          Senest #1 semestre efter start på denne uddannelse skal man have bestået #2         
       126 EK_RESULT       For at bestå skal man have mindst #1, afr. til #2 dec. Ingen oprunding til 02       
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
       127 EK_RESULT       For at bestå skal man have min. #1, afr. til 7-trinsskala. Ingen oprund. til 02     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
       130 RG_EKTILM       Tilmelding til reeksamen forudsætter, at man ved ord. eks. fik #1 eller derover     
       132 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.          
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       133 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.    
           EK_RESUTIL                                                                                          
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
           RS_FORUDS                                                                                           
           TI_FORUDS                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       134 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 foruds., at udtryk #2 er opfyldt ved forsøg eller tilmelding      
           OP_FORUDS                                                                                           
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           RG_EKTILM                                                                                           
       135 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt med kar. B eller tilsv.      
           OP_FORUDS                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
       137 RG_EKTILM       Reeksamen forudsætter, at man har bestået #1 #2 indenfor #3                         
       138 RG_EKTILM       Man må #1 tilmelde sig reeksamen i akt., hvori man har fået #2 eller derover        
       139 EK_RESULT       Prøveformen skal være #1 i mindst #2 #3                                             
       140 EK_RESULT       Prøveformen skal være en anden end #1 i mindst #2 #3                                
       142 EK_RESULT       For at bestå uddannelsen skal man have bestået #1 #2                                
           EK_RESUTIL 
           UV_RESULT                                                                                           
       143 RG_EKTILM       Må ikke opfylde emnekrav i kat #1,der er opf. af best./tilm. akt., evt i #2         
       144 RG_EKTILM       Man må højst tilm. sig akt., der opf. #1 emnekrav indenfor kat.#2, inkl. #3.        
       145 RG_EKTILM       Man må højst tilm. sig akt., der opf. emnekrav #1 i kat. #2 med #3 pt, inkl. #4.    
       146 EK_RESULT       Indenfor kat. #1 skal mindst #2 emnekrav være opfyldt. Emnekrav i #3 tæller med.    
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       147 EK_RESULT       Emnekrav #1 i kat. #2 skal være opfyldt med #3 point. Emnekrav i #4 tæller med.     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       148 EK_RESULT       Karakteren #1 medregnes som #2.                                                     
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       149 CH_TID          Skal være bestået senest #1 semestre efter det #2. forsøg                           
       150 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at man har deltaget i #2 #3 af #4                    
           RG_EKTILM                                                                                           
       151 CH_UVTILM       Tilm. til #1 #2 sem. efter studiestart foruds. #3 bestået. Orlov må #4 medregnes    
           RG_EKTILM                                                                                           
       152 CH_UVTILM       Man må #1 tilm. sig und.akt., som ikke er i eller fører frem til akt. i en ramme    
       153 CH_UVTILM       Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig #3, hvis #4 er opfyldt ved beståelse.           
           RG_EKTILM                                                                                           
       154 CH_UVTILM       Man må ikke tilmelde sig #1, hvis man har bestået mere end #2 #3 af #4.             
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           RG_EKTILM                                                                                           
       155 CH_RETNING      Valg af studieretn. #1 for #2 forudsætter at studieretn. for #3 er i gruppen #4     
       156 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 foruds. udtryk #2 opfyldt ved forsøg el. tilm. uanset status      
           RG_EKTILM                                                                                           
       157 EK_RESULT       Af flere forsøg gælder #1                                                           
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
       158 EK_RESULT       Man må højst have bestået aktiviteter under #1 af elem. umiddelbart herunder        
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT 
       159 RG_EKTILM       Tilmelding til reeksamen forudsætter #1 ordinær eksamen højst #2 terminer før       
       160 RG_EKTILM       Man må højst tilmelde sig #1 #2 med et andet eksamenssprog end #3                   
       161 RG_EKTILM       Eksamenssproget skal være #1                                                        
       162 EK_RESUTIL      Man må ikke tilm. sig best. eks.akt. under en gruppe, best. med #1 eller derover    
           RG_EKTILM                                                                                           
       164 CH_UVTILM       Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2     
           EK_RESULT                                                                                           
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       165 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. forsøg og tidligere tilmeldinger    
           EK_RESULT                                                                                           
           RG_EKTILM                                                                                           
       166 CH_UVTILM       Tilm. til #1 foruds. at der ikke er valgt akt. med en anden akt.type i rammen       
           RG_EKTILM                                                                                           
       167 EK_RESULT       Beståelse forudsætter at ingen akt. med en anden akt.type er bestået i rammen       
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
       168 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter at #2 #3 er bestået indenfor rammen                   
           RG_EKTILM                                                                                           
       169 BL_UVTILM       Tilm til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. beståede og tilm. i samme periode         
           CH_UVTILM                                                                                           
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
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           UV_RESUTIL                                                                                          
       170 CH_TID          Senest i #1 sem. skal man have tilmeldt sig og deltaget i #2 #3 evt. under #4       
       171 CH_TID          #1 #2 skal være bestået senest i #3 semester. Beståelse i #4 tæller med             
       172 CH_UVTILM       Tilmelding til #1 forudsætter, at studieretningen ikke er #2 for en #3-udd.         
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       173 CH_UVTILM       Hvis studieretning er #1 for en #2 udd., må tilm. til #3 ikke overstige #4 #5       
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM 
           UV_RESUTIL                                                                                          
       174 EK_RESULT       Akt. Kan ikke bestås, hvis studieretning er #1 på en #2-udd. i samme ramme          
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       175 EK_RESULT       Hvis studieretning er #1 for en #2-uddannelse, må der højst indgå #3 #4             
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       177 EK_RESULT       Beståelse forudsætter at mindst #1 emnekrav indenfor kat. #2 er opfyldt i rammen    
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       178 CH_RETNING      Valg af studieretning #1 for #2 forudsætter niveau #3 i #4                          
       179 EK_RESULT       For at bestå skal man opfylde mindst #1 emnekrav i kat. #2 med hver mindst #3 #4    
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
       180 EK_RESULT       For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 indenfor rammen                     
           EK_RESUTIL                                                                                          
       181 CH_UVTILM       Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse               
           EK_RESULT                                                                                           
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESULT                                                                                           



RC 13.A Oversigt over regler i STADS 12.4 STADS 
 

A107.740.39  09.08.2011  olsto Side 36 af 47 

           UV_RESUTIL                                                                                          
       182 EK_RESULT       Emnekrav #1 i kat #2 skal være opfyldt med #3 #4. Emnekrav i #5 tæller med          
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
      1001 CH_UVTILM       En studerende på orlov kan ikke tilmelde sig aktiviteter                            
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
      1002 CH_UVTILM       En udmeldt studerende kan ikke tilmelde sig aktiviteter                             
           EK_RESUTIL                                                                                          
           RG_EKTILM                                                                                           
           UV_RESUTIL                                                                                          
      2001 EK_RESULT       Beståelsesbetingelsen #1 er #2                                                      
           EK_RESUTIL                                                                                          
           UV_RESULT                                                                                           
      2002 CH_UVTILM       Tilmeldingsbetingelsen #1 er #2                                                     
           RG_EKTILM                                                                                           
      3001 SU_CHECK        SU-klip nr. #1 forudsætter #2                                                       
      3002 SU_CHECK        SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 af #4                                              
      3003 SU_CHECK        SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 herunder                                           
      3004 SU_CHECK        SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 i rammen                                                           
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5. Regel-relevans 
 
S124A                                           Regel-relevans                 
2011/08/09 
                                                                                                               
  REGEL_ID ELE TEKST                                                                                           
---------- --- --------------------------------------------------------------------------------                
         1 RAM Uddannelsesdelen #1 skal have studieretning #2                                                  
         2 RAM Uddannelsesdelen #1 må ikke have studieretning #2                                               
         3 RAM Uddannelsesdelen #1 skal have samme studieretning som uddannelsesdelen #2                       
         4 RAM Uddannelsesdelen #1 må ikke have samme studieretning som uddannelsesdelen #2                    
         5 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2                                            
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
         6 GRP For at bestå skal man have bestået alle elementer umiddelbart herunder                          
           STU                                                                                                 
         9 EKA Skal bestås senest #1 semestre efter studiestart. Orlov må #2 medregnes                         
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        10 EKA Skal bestås senest #1 semestre efter at #2 er bestået                                           
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        12 BEK Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, man har bestået                                          
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
        13 BEK Man må #1 tilmelde sig aktiviteter i en gruppe, man har bestået                                 
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
        14 BEK Man må ikke tilmelde sig en aktivitet, der er bestået med #1 eller derover                      
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
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        15 BEK Man har højst #1 forsøg                                                                         
           EKA                                                                                                 
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        16 BEK Man har højst #1 forsøg incl. erstatninger                                                      
           EKA                                                                                                 
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        17 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at #2 er bestået eller tilmeldt                                  
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
        18 GRP Tilmelding til disse eksamensaktiviteter skal altid ske samlet                                  
           STU                                                                                                 
        19 GRP For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 af aktiviteterne herunder                       
           STU                                                                                                 
        20 GRP Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2 af disse aktiviteter                                    
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        21 BEK Karakteren skal være mindst #1                                                                  
           EKA                                                                                                 
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        22 GRP For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit, afrundet til #2 decimaler                    
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        23 GRP Eksamensaktiviteten/gruppen #1 har karaktervægten #2                                            
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        30 GRP Højst #1 #2 af disse må have karakteren #3                                                      
           STU                                                                                                 
        32 RAM Uddannelsesdelen #1 skal have en af studieretningerne i gruppe #2                               
        33 RAM Uddannelsesdelen #1 må ikke have nogen af studieretningerne i gruppe #2                         
        34 GRP Beståelse af akt. forudsætter, at man én termin har forsøg i alle med mindst #1                 
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           STU                                                                                                 
        39 GRP Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde emnekrav #4                                  
           STU                                                                                                 
        40 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 af #4                                   
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
        41 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller er tilmeldt #2 #3 af #4                 
           GRP 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
        42 EKA Valgmuligheden #1 forudsætter, at der i #2 er valgt valgmulighed #3                             
        43 EKA Valg af censurformen #1 forudsætter, at der i #2 er valgt censurformen #3                       
        44 EKA Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i/er tilmeldt #2 #3 af #4                    
           GRP                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
        45 GRP For at bestå skal man have mindst #1 i gennemsnit uden oprunding                                
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        46 EKA Bedømmelsesformen #1 forudsætter, at der i #2 er valgt bedømmelsesformen #3                     
        48 GRP For at bestå skal man have mindst #1, afrundet til nærmeste hele 7-trinssk.-kar.                
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        49 GRP Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at alle er bestået i samme termin                       
           STU                                                                                                 
        53 GRP Valgmuligheder med prøveform #1 kan kun vælges i #2 #3                                          
           STU                                                                                                 
        54 GRP Censurformen #1 kan kun vælges i #2 #3                                                          
           STU                                                                                                 
        55 GRP Bedømmelsesformen #1 kan kun vælges i #2 #3                                                     
           STU                                                                                                 
        57 GRP Man må ikke tilmelde sig gruppeeksamen i mere end #1 #2                                         
           STU                                                                                                 
        60 GRP For at bestå skal man have mindst #1 uden oprunding. Vises afrundet til #2 dec.                 
           STU                                                                                                 
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           UDD                                                                                                 
        61 GRP Eksamensaktiviteter under gruppen #1 har karaktervægten #2                                      
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        62 GRP Eksamensaktiviteter under gruppen #1 vægtes med antallet af #2                                  
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        63 STU Man må ikke tilmelde sig flere underv.aktiviteter med samme lektionsgruppe                      
        64 INS Man må ikke tilmelde sig flere eksamensaktiviteter med samme lektionsgruppe                     
           STU                                                                                                 
        65 GRP Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig underv., hvis #3 er bestået eller tilmeldt                  
           STU                                                                                                 
        66 GRP Der skal mindst være #1 #2, der ikke er meritoverført                                           
           STU                                                                                                 
        67 GRP Tilmelding skal ske samlet, hvis man ikke i én termin har forsøg i alle                         
           STU                                                                                                 
        73 GRP For at bestå skal man have bestået mindst #1 af elem. umiddelbart herunder                      
           STU                                                                                                 
        74 GRP Der må højst indgå #1 af elementerne umiddelbart herunder                                       
           STU                                                                                                 
        75 GRP Man må ikke tilmelde sig akt. under mere end #1 af elem. umiddelbart herunder                   
           STU                                                                                                 
        76 GRP Man må højst melde sig til eksamen i #1 #2 i samme termin                                       
           STU                                                                                                 
        77 GRP Man må ikke tilmelde sig mere end #1 #2, der ikke opfylder emnekrav #3 i kat. #4                
           STU                                                                                                 
        78 GRP Indenfor emnekategori #1 skal mindst #2 #3 opfylde et af emnekravene                            
           STU                                                                                                 
        79 GRP Gruppen/studieordningen/uddannelsen må ikke indeholde mere end #1 #2                            
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
        80 GRP Emnekrav #1 i kategori #2 skal være opfyldt med mindst #3 point                                 
           STU                                                                                                 
        82 GRP Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig eksamen, hvis #3 er bestået eller tilmeldt                  
           STU                                                                                                 
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        83 EKA Aktiviteten vægtes normalt med #1 i gennemsnitsberegninger                                      
        88 GRP Censurformen skal være #1 i mindst #2 #3                                                        
           STU                                                                                                 
        89 GRP Bedømmelsesformen skal være #1 i mindst #2 #3                                                   
           STU                                                                                                 
        90 GRP Man må ikke tilm. sig akt. der konfl. m. tilm. el. best. akt. m. kar mindst #1                  
           STU                                                                                                 
        91 EKA Beståelse forudsætter, at man har bestået #1 #2 af #3                                           
        92 EKA Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1 #2 af #3                                    
        93 EKA Beståelse forudsætter, at man har bestået #1                                                    
        94 EKA Beståelse forudsætter, at man har brugt forsøg i #1                                             
        96 GRP Der kan ikke indgå flere identiske eller konfliktende aktiviteter                               
           STU                                                                                                 
        97 BEK Man har højst #1 forsøg i undervisningsaktiviteter                                              
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
        98 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået #2 #3 indenfor studieordningen                
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
        99 GRP Eksamensaktiviteterne har karaktervægten #1                                                     
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       100 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at karakteren i #2 er mindst #3                                  
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       101 EKA Hvis man har brugt #1 forsøg i en (evt. identisk) akt., er karakterkravet #2                    
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
       102 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i eller er tilmeldt #2                   
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
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           UVA                                                                                                 
       103 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at der i #2 er opnået bestået eller tilsvarende                  
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       104 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man ikke er tilmeldt #2 i samme periode                       
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UVA 
       105 GRP Skal bestås senest #1 semestre efter påbegyndelse af #2                                         
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       106 STU Senest #1 semestre efter studiestart skal man have bestået #2 #3                                
           UDD                                                                                                 
       107 GRP Tilm. skal ske samlet, hvis man ikke én termin har forsøg i alle med mindst #1                  
           STU                                                                                                 
       108 GRP Beståelse af aktiviteterne forudsætter, at man i én termin har forsøg i alle                    
           STU                                                                                                 
       109 UDD Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i #1 med rammestatus #2                         
       110 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har niveau #2 i #3                                        
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       111 EKA Skal være tilmeldt og forsøgt senest i #1 semester                                              
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
       112 GRP Senest i #1 semester skal #2 #3 være tilmeldt og forsøgt                                        
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       113 UDD Med adg.grundlag #1 forudsætter tilm. til #2 efter #3 semestre at #4 er bestået                 
       114 GRP Man må ikke tilmelde sig akt. i en gruppe, der er bestået med #1 eller derover                  
           STU                                                                                                 
       115 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har bestået eller tilsv. i/er tilmeldt #2                 
           GRP                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
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       117 EKA Man skal have tilmeldt sig og deltaget senest i #1 semester                                     
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
       118 GRP Man skal senest i #1 semester have tilmeldt sig og deltaget i #2 #3                             
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       119 EKA Valgmuligheden #1 forudsætter tilmelding til #2                                                 
       120 GRP Senest i #1 semester skal #2 #3 af #4 være tilmeldt eller forsøgt                               
           STU 
           UDD                                                                                                 
       121 GRP Senest i #1 semester skal man have bestået #2 #3 af #4                                          
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       122 EKA Tilmelding til #1 forudsætter man har brugt forsøg i #2 #3 af #4                                
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       123 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har brugt forsøg i #2                                     
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       124 STU Senest #1 semestre efter start på denne uddannelse skal man have bestået #2                     
           UDD                                                                                                 
       126 GRP For at bestå skal man have mindst #1, afr. til #2 dec. Ingen oprunding til 02                   
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       127 GRP For at bestå skal man have min. #1, afr. til 7-trinsskala. Ingen oprund. til 02                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       130 GRP Tilmelding til reeksamen forudsætter, at man ved ord. eks. fik #1 eller derover                 
           STU                                                                                                 
       132 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at elem.udtryk #2 er opfyldt ved beståelse.                      
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
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           UVA                                                                                                 
       133 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt ved beståelse eller tilm.                
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       134 EKA Tilmelding til #1 foruds., at udtryk #2 er opfyldt ved forsøg eller tilmelding                  
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA 
       135 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at udtryk #2 er opfyldt med kar. B eller tilsv.                  
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       137 GRP Reeksamen forudsætter, at man har bestået #1 #2 indenfor #3                                     
           STU                                                                                                 
       138 EKA Man må #1 tilmelde sig reeksamen i akt., hvori man har fået #2 eller derover                    
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
       139 GRP Prøveformen skal være #1 i mindst #2 #3                                                         
           STU                                                                                                 
       140 GRP Prøveformen skal være en anden end #1 i mindst #2 #3                                            
           STU                                                                                                 
       142 UDD For at bestå uddannelsen skal man have bestået #1 #2                                            
       143 EKA Må ikke opfylde emnekrav i kat #1,der er opf. af best./tilm. akt., evt i #2                     
       144 GRP Man må højst tilm. sig akt., der opf. #1 emnekrav indenfor kat.#2, inkl. #3.                    
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       145 GRP Man må højst tilm. sig akt., der opf. emnekrav #1 i kat. #2 med #3 pt, inkl. #4.                
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       146 GRP Indenfor kat. #1 skal mindst #2 emnekrav være opfyldt. Emnekrav i #3 tæller med.                
           STU                                                                                                 
       147 GRP Emnekrav #1 i kat. #2 skal være opfyldt med #3 point. Emnekrav i #4 tæller med.                 
           STU                                                                                                 
       148 GRP Karakteren #1 medregnes som #2.                                                                 
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           STU                                                                                                 
       149 EKA Skal være bestået senest #1 semestre efter det #2. forsøg                                       
       150 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at man har deltaget i #2 #3 af #4                                
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       151 EKA Tilm. til #1 #2 sem. efter studiestart foruds. #3 bestået. Orlov må #4 medregnes                
           GRP                                                                                                 
           STU 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       152 INS Man må #1 tilm. sig und.akt., som ikke er i eller fører frem til akt. i en ramme                
       153 GRP Efter #1 #2 må man kun tilmelde sig #3, hvis #4 er opfyldt ved beståelse.                       
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       154 EKA Man må ikke tilmelde sig #1, hvis man har bestået mere end #2 #3 af #4.                         
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       155 RAM Valg af studieretn. #1 for #2 forudsætter at studieretn. for #3 er i gruppen #4                 
       156 EKA Tilmelding til #1 foruds. udtryk #2 opfyldt ved forsøg el. tilm. uanset status                  
           GRP                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       157 BEK Af flere forsøg gælder #1                                                                       
           EKA                                                                                                 
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       158 GRP Man må højst have bestået aktiviteter under #1 af elem. umiddelbart herunder                    
           STU                                                                                                 
       159 BEK Tilmelding til reeksamen forudsætter #1 ordinær eksamen højst #2 terminer før                   
           STU                                                                                                 
       160 GRP Man må højst tilmelde sig #1 #2 med et andet eksamenssprog end #3                               
           STU                                                                                                 
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           UDD                                                                                                 
       161 EKA Eksamenssproget skal være #1                                                                    
           GRP                                                                                                 
       162 GRP Man må ikke tilm. sig best. eks.akt. under en gruppe, best. med #1 eller derover                
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
       164 UDD Akt. herunder må ikke samtidig forek. i enk.fagsramme med udd. #1 med status #2                 
       165 GRP Tilmelding til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. forsøg og tidligere tilmeldinger                
           STU 
       166 EKA Tilm. til #1 foruds. at der ikke er valgt akt. med en anden akt.type i rammen                   
           UVA                                                                                                 
       167 EKA Beståelse forudsætter at ingen akt. med en anden akt.type er bestået i rammen                   
           UVA                                                                                                 
       168 EKA Tilmelding til #1 forudsætter at #2 #3 er bestået indenfor rammen                               
           UVA                                                                                                 
       169 GRP Tilm til #1 må ikke overstige #2 #3 incl. beståede og tilm. i samme periode                     
           STU                                                                                                 
       170 STU Senest i #1 sem. skal man have tilmeldt sig og deltaget i #2 #3 evt. under #4                   
           UDD                                                                                                 
       171 STU #1 #2 skal være bestået senest i #3 semester. Beståelse i #4 tæller med                         
           UDD                                                                                                 
       172 EKA Tilmelding til #1 forudsætter, at studieretningen ikke er #2 for en #3-udd.                     
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       173 GRP Hvis studieretning er #1 for en #2 udd., må tilm. til #3 ikke overstige #4 #5                   
           STU                                                                                                 
       174 EKA Akt. Kan ikke bestås, hvis studieretning er #1 på en #2-udd. i samme ramme                      
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
       175 GRP Hvis studieretning er #1 for en #2-uddannelse, må der højst indgå #3 #4                         
           STU                                                                                                 
       177 GRP Beståelse forudsætter at mindst #1 emnekrav indenfor kat. #2 er opfyldt i rammen                
           STU                                                                                                 
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       178 RAM Valg af studieretning #1 for #2 forudsætter niveau #3 i #4                                      
       179 GRP For at bestå skal man opfylde mindst #1 emnekrav i kat. #2 med hver mindst #3 #4                
           STU                                                                                                 
       180 STU For at bestå skal man have bestået mindst #1 #2 indenfor rammen                                 
       181 UDD Aktiviteter herunder må ikke samtidig forekomme i en anden uddannelse                           
       182 GRP Emnekrav #1 i kat #2 skal være opfyldt med #3 #4. Emnekrav i #5 tæller med                      
           STU                                                                                                 
      1001 INS En studerende på orlov kan ikke tilmelde sig aktiviteter                                        
      1002 INS En udmeldt studerende kan ikke tilmelde sig aktiviteter                                         
      2001 EKA Beståelsesbetingelsen #1 er #2                                                                  
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UDD                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
      2002 EKA Tilmeldingsbetingelsen #1 er #2                                                                 
           GRP                                                                                                 
           STU                                                                                                 
           UVA                                                                                                 
      3001 STU SU-klip nr. #1 forudsætter #2                                                                   
           UDD                                                                                                 
      3002 STU SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 af #4                                                          
           UDD                                                                                                 
      3003 STU SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 herunder                                                       
           UDD                                                                                                 
      3004 STU SU-klip nr. #1 forudsætter #2 #3 i rammen                                                       
           UDD                                                                                                 


