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BETALINGSBETINGELSER PÅ HD  
 
Deltagergebyret omfatter betaling for to eksamensforsøg samt undervisning og vejledning. 
Disse to eksamensforsøg skal anvendes senest 16 måneder efter endt undervisning. 

 

Dvs. at hvis du ikke bruger alle eksamensforsøg ved eksaminerne i indeværende år, kan du 

gemme et eller begge af eksamensforsøgene til studieåret efter. Bemærk at det er muligt 

at gemme begge eksamensforsøg til efterfølgende studieår. 

 

Det betyder, at du ved sygdom til den ordinære eksamen vil blive tilmeldt sygeeksamen og 

derved kun bruger ét eksamensforsøg. Hvis du ikke består til sygeeksamen, vil du kunne 

tilmelde dig enten den ordinære eksamen eller syge/omprøven som selvstuderende i det 

efterfølgende studieår uden at betale yderligere gebyr. Dette gælder også, hvis begge 

eksamensforsøg overføres til studieåret efter. 

 

Ifølge Bekendtgørelsen om prøver og eksamen på erhvervsrettede videregående 

uddannelser § 6, stk. 3 har studerende ret til 3 eksamensforsøg pr. fag. Betaling af 

deltagergebyret dækker således kun for 2 eksamensforsøg. Får du brug for et 3. 

eksamensforsøg, skal du som selvstuderende betale for et 3. forsøg. 

 

Hvis du ikke tilmelder dig eksamen i efterfølgende studieår, skal du herefter betale særskilt 

for supplerende eksamensforsøg efter reglerne om selvstudie. 

 

Tilmelding til selvstudium skal ske senest 14 dage inden den ordinære eksamen og en uge 

før syge/omprøven. 

 

Der gøres opmærksom på, at evt. vejledning kun kan benyttes i det semester, hvor 

deltagergebyret er registreret. Det er derfor ikke muligt at få vejledning i forbindelse med 

afgangsprojektet/afsluttende projekt igen, hvis projektet ikke bestås, uden at betale 

deltagergebyr for et nyt semester, også selvom du ikke har udnyttet det antal timer, som 

deltagergebyret gav adgang til. 
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Refundering af deltagergebyr 
Refundering af deltagergebyr sker som følgende: 
  
Før semesterstart 
Indtil semesterstart (dvs. frem til første undervisningstime, introduktionsforløb el. lign.) 
kan du få tilbagebetalt deltagergebyret. 
 
Betaling før tilmelding er godkendt 
Har du betalt deltagergebyr før din HD tilmelding er godkendt, og bliver du herefter afvist 
som tilmeldt, vil deltagergebyret blive tilbagebetalt.  
 
Betaling i forbindelse med merit 
Har du søgt om merit for et eller flere HD fagelementer og har betalt deltagergebyr inden 
der foreligger en afgørelse, vil du få refunderet deltagergebyr, hvis din meritansøgning 
godkendes. Der kan dog ikke ske refundering af deltagergebyr, hvis du består det HD 
fagelement, som du har søgt merit for.  
  
Efter semesterstart 
Når undervisningen er begyndt, og du dermed har fået adgang til undervisningsplaner m.v. 
på CBS' læringsplatform, vil der kun undtagelsesvist og i helt ekstraordinære tilfælde kunne 
ske refundering af deltagergebyret. Hvis du mener, at der foreligger helt ekstraordinære 
omstændigheder, der kan begrunde en refundering efter undervisningsstart, skal du 
indsende en ansøgning, hvor du redegør for disse forhold. Ansøgningen sendes til det 
studiesekretariat for den uddannelse, du er indskrevet på. Afgørelsen om evt. refundering 
træffes af Sekretariatslederen for HD. 
  
 

Med venlig hilsen 

Sekretariatslederen for HD 

https://www.cbs.dk/efteruddannelse/hd-uddannelserne/hd-kontakt

