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Navn: 

 

CPR-nr.:  

 

Privat adresse:  

 

Tlf. privat:  

 

Postnummer og by:  

 

Tlf. arbejde: 

 

 
 

Adgangsgivende uddannelse: 

 

Andet: 

 
Samlet uddannelsesforløb 

Uddannelsens fagområde:  

 

Uddannelsens hovedemne:  

Kompetenceniveau: 

Bachelorniveau svarende til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme 

 
Moduler  

Titel på modul og angivelse af hvil-

ken diplomuddannelse modulet hø-

rer under:  

Tidsplan  ECTS-point Intern eller 

ekstern censur 

Uddannelsesinstitution 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 

Fleksibelt forløb – Fleksibel diplomuddannelse 
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Aftaleinstitution:  

Professionshøjskolen Absalon, Efter- og Videreuddannelsen, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø   

Dato og underskrift: 

 

 

 

Dato og ansøgers underskrift: 

 

 

 

BEKENDTGØRELSE – FLEKSIBLE FORLØB: https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2013/1348#Kap6 

§ 5. Den personlige uddannelsesplan fastsættes af den uddannelsesansvarlige insti-
tution, jf. § 2. Planen udarbejdes i samarbejde med og efter forudgående vejledning 
af ansøgeren med udgangspunkt i ansøgerens erhvervserfaring, livserfaring og for-
udgående uddannelse. Den uddannelsesansvarlige institution påser, at planen op-
fylder kravene i § 8, stk. 2. 8. Uddannelseselementerne i et fleksibelt forløb samt af-
gangsprojektet, jf. § 9, skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS-point, 
hvoraf 

1) mindst 30 ECTS-point skal være opnået ved fordybelse i et fagligt område, og 

2) mindst 15 ECTS-point ved en diplom skal være opnået ved et afgangsprojekt inden 
for det faglige område, jf. § 5, stk. 2, nr. 2.De faglige områder er angivet i bekendt-
gørelsen for diplomuddannelser: https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=202259  

- Fagområde for it og teknik 
- Fagområde for ledelse 
- Fagområde for medie- og kommunikation 
- Det pædagogiske fagområde 
- Det social og samfundsfaglige fagområde 
- Det økonomiske og merkantile fagområde 
- Det sundhedsfaglige fagområde 

Bemærk at der kan være flere diplomuddannelser inden for hvert fagområde, det 
betyder at de 30 ECTS-point godt kan komme fra eksempelvis to forskellige diplom-
uddannelser – så længe fagområdet er det samme.  

Mindst 20 ECTS-point, herunder afgangsprojektet, skal for den enkelte studerende 
dokumenteres ved eksterne prøver. Den studerende kan først gå til prøve i afgangs-
projektet, når moduler af et samlet omfang på 45 ECTS-point er bestået. 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1348#Kap6
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1348#Kap6
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202259
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202259


 

Side 3/3 

Jf. bekendtgørelsen om diplomuddannelser § 4 stk. 2, skal den samlede diplomud-
dannelse være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddan-
nelsen. 

 

 

Afgangsprojekt 

§ 9. Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet 
skal forbinde de enkelte uddannelseselementer. 
Stk. 2. Emnet for afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens faglige område, jf. § 5, 
stk. 2, nr. 2, og skal godkendes af den uddannelsesansvarlige institution inden projektets på-
begyndelse. 
Stk. 3. Afgangsprojektet gennemføres ved den institution, der har udarbejdet uddannelses-
planen. 
Stk. 4. Institutionen udpeger en vejleder for den studerende i relation til afgangsprojektet. 

Spørgsmål vedr. fleksible diplomforløb kan rettes til uddannelsessekretær:  
Tina Rozumiak Nicolajsen, tinn@pha.dk, eller på tlf. nr. 7248 1233 

 

mailto:tinn@pha.dk
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