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Dette tillæg til KEAs studieordninger har forrang for alle bestemmelser fastsat i den enkelte studieordning. Hvis en bestemmelse i
en studieordning er i modstrid med en bestemmelse i dette tillæg,
er det bestemmelsen i tillægget, der er gældende.
BESTEMMELSER
1. Påbegyndelse af et semester udgør samtidig tilmelding til semesterets prøver. Det er ikke muligt at afmelde sig prøver/eksamener
på KEA.
2. Der er ikke deltagelsespligt i det årlige arrangement på KEA
kaldet Innovationsugen (tidligere KEA Week.). Det er således ikke
en forudsætning for at gå til prøve på et givent semester, at man
har deltaget i arrangementet.
3. Semestrene på KEAs top-up uddannelser på PBA uddannelser
nummereres fra 5 til 7. Dvs. en top-up uddannelse starter med 5.
semester og slutter med 7. semester.
4. Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet,
således som det er tilrettelagt af KEA.
Er der regler om mødepligt til dele af uddannelsesforløbet fremgår
det af studieordningen.
For uddannelser eller dele heraf, hvor der ikke er mødepligt foretages den løbede studiefremdriftskontrol af underviserne. Hvis underviserne mener, at den studerende ikke har deltaget i undervisningsaktiviteter i min. 2 uger eller har en anden begrundet formodning om, at de studerende ikke længere er aktiv, så sendes en
meddelelse ud fra studieadministrationen til den studerende med
forespørgsel om hvor vidt den studerende fortsat er aktiv på studiet.
Hvis den studerende ikke inden for en tidsfrist på en uge bekræfter
at vedkommende fortsat er studieaktiv, sendes endnu en meddelelse fra studieadministrationen til den studerende med en forespørgsel om den studerende er studieaktiv. Hvis den studerende
heller ikke indenfor tidsfrist på en uge bekræfter at vedkommende
er studieaktiv, så meldes den studerende ud fra uddannelsen idet
det antages at den studerende ikke længere er aktiv på uddannelsen grundet den studerendes vedvarende passivitet.
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Studerende der har fået bevilliget orlov eller på anden måde er
fraværende med gyldig grund er ikke omfattet af ovenstående.
5. Studerende kan udskrives fra en uddannelse, når de ikke har
bestået mindst én prøve indenfor en sammenhængende periode på
12 måneder.
6. Førsteårsprøven på en erhvervsakademiuddannelse (EAK) eller
en professionsbacheloruddannelse (PBA) skal være bestået inden
udgangen af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte på
uddannelsen.
7. Der kan afholdes studiestartprøver på samtlige KEAs uddannelser. Prøven er skriftlig og er en lettere faglig prøve relateret til den
forløbne undervisning. Prøven er placeret senest 2 måneder efter
uddannelsens begyndelse.
Med venlig hilsen
Københavns Erhvervsakademi
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