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SU-timer og datoer i shoppen 

Vidste du, at systemet følger bestemte regler for at finde ud af 

hvilke datoer og timer, der skal vises i shoppen? Lær mere om 

dette nedenfor.  

 

 

SU-timer i shoppen 
 
Ét undervisningsmodul + Èn undervisningsperiode 
Der bruger man tallet pr. uge, som det står på undervisningsperioden uden omregning. Inden 

undervisningsperiodens startdato vises tallet også.  

 

Èt undervisningsmodul + flere undervisningsperioder 
Der bruger man tallet fra den aktuelle undervisningsperiode, hvor den aktuelle forstås som den 

første af de ikke afsluttede undervisningsperioder. Inden første undervisningsperiodes startdato 

vises tallet fra første undervisningsperiode. 

 

Flere undervisningsmoduler med hver én undervisningsperiode (fagpakker) 
Der akkumulerer man tallet fra hver undervisningsperiode, og dette er tallet pr. uge. Der anvendes 

kun de igangværende moduler/undervisningsperioder, og såfremt pakken indeholder flere fag med 

de samme 4 første cifre i fagkoden, så medtages kun ét moduls SU timetal. Før første 

undervisningsdag, vises akkumuleret tal fra første undervisningsperiode (på tværs af moduler) plus 

de undervisningsperioder, der starter i samme måned.  

 

Flere undervisningsmodulet hvor der ved ét eller flere er mere end én undervisningsperiode 
(fagpakker) 
For de moduler, der har flere undervisningsperioder gælder følgende: Der bruger man tallet fra den 

aktuelle undervisningsperiode, hvor den aktuelle forstås som den første af de ikke afsluttede 

undervisningsperioder. Inden første undervisningsperiodes startdato anvendes tallet fra første 

undervisningsperiode (på tværs af moduler) plus de undervisningsperioder, der starter i samme 

måned. For de moduler der kun har én undervisningsperiode anvendes tallet fra perioden uden 

omregning.   

Alle tallene akkumuleres og dette er tallet pr. uge. 
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Start- og slutdatoer i shoppen 
 
Ét undervisningsmodul + Èn undervisningsperiode 
Der bruger man start- og slutdato på undervisningsperioden. 

 

Èt undervisningsmodul + flere undervisningsperioder 
Der bruger man startdatoen fra den første undervisningsperiode og afslutningsdatoen på den sidste 

undervisningsperiode. 

 

Flere undervisningsmoduler med hver én undervisningsperiode (fagpakker) 
Der bruger man startdatoen fra den undervisningsperiode, der starter tidligst og slutdatoen fra den 

undervisningsperiode, som slutter senest.  

 

Flere undervisningsmodulet hvor der ved ét eller flere er mere end én undervisningsperiode 
(fagpakker) 
Der bruger man startdatoen fra den undervisningsperiode, der starter tidligst og slutdatoen fra den 

undervisningsperiode, som slutter senest. 

 


