Regler om orlov for heltidsuddannelser på Københavns Erhvervsakademi
af 1. oktober 2018
KEAs regler om orlov er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser
og professionsbacheloruddannelser.
Hvornår kan man ansøge om orlov
Studerende på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse på KEA, kan tidligst
ansøge om orlov fra uddannelsen, når 1. år er bestået.
Studerende på en selvstændig overbygningsuddannelse (Top-up), kan tidligst ansøge om orlov fra
uddannelsen, når 1. semester er bestået.
KEA kan dispensere fra reglerne om tidligste orlovstidspunkt, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.
Se nedenfor.
Ansøgning om orlov på grund af barsel, adoption, værnepligt eller kontrakt med forsvaret
Studerende, der ansøger om orlov begrundet i barsel, adoption, værnepligt eller på grund af kontrakt med
forsvaret i henhold til Lov om forsvarets personel, § 13 b, kan ansøge om orlov uanset tidspunktet.
Studerende der søger om orlov på grund af barsel, adoption, værnepligt eller kontrakt med forsvaret har
krav på at få orlov, og ansøgningen skal derfor ikke begrundes. Ansøgningsformularen ”Ansøgning om
orlov” udfyldes og ansøgningen medsendes relevant dokumentation.
Ansøgning om orlov af andre årsager
Studerende der ønsker orlov af andre årsager end barsel, adoption, værnepligt eller på grund af kontrakt
med forsvaret, skal indsende en ansøgning til deres lokale studieadministration på KEA.
Ansøgningsformularen ”Ansøgning om orlov” udfyldes, og ansøgningen skal være begrundet med særlige
forhold. Afgørelse om tildeling af orlov eller afslag på ansøgningen træffes af uddannelseschefen for den
pågældende uddannelse.
Studerende, der søger om orlov før de har bestået 1. års prøve, hhv. bestået 1. semester, skal tillige ansøge
om dispensation for tidligste orlovstidspunkt. Se nedenfor.
Dispensation for tidligste orlovstidspunkt
KEA kan dispensere fra reglerne om tidligste orlovstidspunkt, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.
Der skal ansøges særskilt om dispensation fra reglen om tidligste tidspunkt for orlov, ved udfyldning af
Ansøgningsformularen ”Ansøgning om orlov”.
Ansøgningen vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der gør sig gældende.
Hvor lang tid kan man få orlov

Orlov kan højst bevilges for en periode på 1 år af gangen, med mindre orloven skyldes barselsorlov,
adoption, værnepligt, eller kontrakt med forsvaret.
Genoptagelse
Studerende er forpligtet til at bekræfte at uddannelsen genoptages efter orlovsperiodens udløb, på KEAs
anmodning. Studerende, der ikke genoptager uddannelsen efter endt orlov, bliver udskrevet fra
uddannelsen når den studerende ikke, efter orlovens udløb, har bestået mindst en eksamen indenfor en
sammenhængende periode på 12 måneder, eller har brugt 3 forsøg på samme eksamen uden at bestå.
Studerende, der tager orlov, indplaceres af KEA efter orlovsperiodens udløb, på det tidspunkt af
uddannelsen og efter den studieordning, der giver den studerende bedst mulighed for at gennemføre den
resterende del uddannelsen. Den studerende tages med på råd ved indplacering efter endt orlov.
Konsekvenser af orlov
Studerende, der bevilges orlov, kan ikke indskrive sig på en anden uddannelse. Studerende, der indskriver
sig på en anden videregående uddannelse, udskrives fra KEA.
Studerende, der er på orlov, må ikke deltage i undervisning, benytte værkstedsfaciliteter eller deltage i
eksamener under orlovsperioden. Studerende på orlov kan ikke sidde i styrende organer.
Studerende, der søger orlov begrundet i barsel, adoption, værnepligt eller på grund af kontrakt med
forsvaret, vil få tillagt orlovsperioden til den maksimale gennemførselstid som fastsat i henhold til
bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 5, stk. 2.
Studerende, der ansøger om orlov af andre årsager, skal gennemføre uddannelsen indenfor den maksimale
gennemførselstid. Orlovsperioden tæller dermed med ved opgørelse af den samlede gennemførselstid.

