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Studietjek quick guide  
 
Nedenstående guide beskriver, hvordan studietjeksskemaet skal udfyldes. Guiden gennemgår alle 
punkterne nævnt i skemaet.  
 

1. Fødselsdato  
2. Navnet på din nuværende uddannelse (fx BA, PBA, HF mv.)  
3. Navnet på din uddannelsesinstitution (fx KU, CBS, UCC mv.)  
4. Hvad er din studietid normeret til, altså hvor lang er din nuværende uddannelse? (fx BA = 3 år, 

PBA = 3,5 år) 
5. Hvornår er du flyttet ind på kollegiet? (Er du flyttet internt, skal du skrive din første indflytnings-

dato) 
6. Hvornår er du påbegyndt din nuværende uddannelse?   
7. Hvornår forventer du at afslutte din nuværende uddannelse?  
8. Hvor lang tid havde du tilbage af din uddannelse ved indflytning. Punkt nr. 8 kan undlades 
9. Har du været til de foreskrevne eksamener/prøver de sidste 12 mdr.?  
10. Har du de sidste 12 mdr. fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb?  
11. Planlægger du videregående uddannelse? (fx KA efter endt BA)  

 
Punkt 12-15 skal KUN udfyldes, hvis du har svaret NEJ til punkt 9-10.  
 

12. Hvilke eksamener har du de sidste 12 mdr. været til?  
13. Hvad er årsagen til, at du ikke har fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb/eksamener?  
14. Hvornår er din næste eksamen/prøve?  
15. Hvilken eksamen/prøve skal du til?  

 
Det er ikke et krav, at din uddannelsesinstitution udfylder eller stempler skemaet. Det er dog vigtigt, at 
du vedlægger opdateret studiedokumentation (fx en indskrivningsbekræftelse).  
 
Såfremt du ønsker at opsige dit lejemål inden for de kommende 3 mdr., kan du udfylde den nederste 
del af skemaet. Den nederste del af skemaet skal altså KUN udfyldes, såfremt du ønsker at opsige. 
Det er vigtigt, at du i forbindelse med afleveringen af skemaet gør opmærksom på, at du opsiger leje-
målet.  

 
Beskrivelse af studietjek    
Betingelsen for at bo på kollegiet er, at man er studieaktiv. Ifølge lovgivningen skal man være studieak-
tiv minimum 23 timer om ugen. Man kan have 1 års forsinkelse, og derudover kan der ansøges om 
yderligere 1 års dispensation for dokumenteret sygdom eller barsel.  
 
Det er vigtigt, at begge juridiske lejere indsender studietjek – også selvom at kun én af jer er stude-
rende. Det er kun et krav, at én af jer er studerende, men af hensyn til arbejdsprocesser skal  
vi have studietjek fra begge juridiske lejere. Den af jer som ikke er studieaktiv bedes skrive, hvilken 
form for beskæftigelse personen har. 
 
Mindst én gang årligt foretages studietjek for at sikre, at beboernes studieaktivitet tillader, at de bor på 
kollegiet. Administrationen foretager hvert år i februar det ordinære studietjek, og i oktober foretages 
opfølgende studietjek.   
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Når administrationen har behandlet dit studietjek, vil du modtage et svarbrev. Du kan enten modtage: 
 

1. Godkendt 
Du er fortsat godkendt til at bo på kollegiet, naturligvis under forudsætning af at du følger det 
studieforløb, som du har angivet. Godkendelsen er gældende for indeværende akademiske år.  

 
2. Godkendt til 1. oktober  

På baggrund af de oplysninger du har indgivet i forbindelse med studietjekket i foråret, beder vi 
dig efter studiestart i august/september indsende gyldig studiedokumentation. Dokumentationen 
skal være os i hænde senest den 1. oktober. 

 
3. Godkendt med forsinkelse  

Du er fortsat godkendt til at bo på kollegiet, naturligvis under forudsætning af at du følger det 
studieforløb, som du har angivet. Vi gør opmærksom på, at du er noteret for X års forsinkelse. 
Godkendelsen er gældende for indeværende akademiske år.  

 
4. Manglende dokumentation  

Før vi kan færdiggøre behandlingen af dette års studietjek, beder vi dig indsende yderligere do-
kumentation.  

 
5. Opsigelse 

Du vil modtage en opsigelse, hvis du afslutter din uddannelse, hvis du ikke kan dokumentere 
studieaktivitet eller hvis du ikke har indsendt efterspurgt materiale 
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