Praksisbeskrivelser for studienævn for idræt og
sundhed
Generel information ifm. ansøgninger om dispensation
Som hovedregel kan studienævnet dispensere fra forskellige regler, når der foreligger ”usædvanlige forhold”.

Usædvanlige forhold kan være
• egen alvorlig sygdom
• alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie
• dermed sammenlignelige personlige forhold, som du vurderes at være uden skyld i
Sygdommen skal have fundet sted på et tidspunkt og været af en udstrækning, der modsvarer den dispensation,
du søger om.
Alle usædvanlige forhold skal dokumenteres i form af lægeerklæring eller anden relevant dokumentation.
Studienævnet for idræt og sundhed anser derudover forhold for usædvanlige hvis de
• ikke forekommer rutinemæssigt
• er noget man ikke selv er herre over og ikke har kunnet forudse og derfor planlægge sig ud af
Det usædvanlige forhold skal have haft afgørende betydning for, at det er nødvendigt at søge dispensation. Det vil
sige, at der skal være direkte årsagssammenhæng mellem forholdet og det, der søges om. Det betyder bl.a. at
forholdet skal have en tidsmæssig placering, så det har forhindret dig i at følge reglen. Det betyder, at du i
ansøgning skal gøre rede for, hvornår forholdet fandt sted. Det usædvanlige forhold skal være dokumenteret og
det skal være beskrevet, hvordan forholdet forhindrer dig i at opfylde det krav, du søger dispensation fra.
Udlandsophold og alle former for arbejde betragtes ikke som usædvanlige forhold. Det er heller ikke et usædvanligt
forhold, at et fag er svært, at du i øvrigt klarer dig godt på uddannelsen eller at du har fået annulleret et
prøveforsøg eller er blevet bortvist fra studiet pga. eksamenssnyd.

Studieegnethed
Studienævnet foretager, i sager om dispensation for tidsfrister, en vurdering af din ”studieegnethed”, dvs. man
kigger på, hvordan dit samlede studieforløb og hvordan du har klaret dig generelt på dit studie hidtil, og hvorvidt det
er sandsynligt, at du inden for et afgrænset tidsrum vil kunne færdiggøre din uddannelse.

Studienævnets praksis ved behandling af ansøgninger
Afløsning af deltagelsesaktivitet
Det er studienævnets generelle holdning at praktisk aktivitet ikke kan afløses af en skriftlig opgave, med mindre der
er usædvanlige forhold til stede i en længere periode.
Det er studienævnets praksis at give studerende, som kan dokumentere at de permanent er ude af stand til at
gennemføre en deltagelsesaktivitet, mulighed for enten at få en anden prøveform eller at udarbejde en
afløsningsopgave.

Afmelding af prøver
Det er studienævnets praksis at give dispensation til afmelding af prøveforsøg/prøver i følgende situationer, som har
forhindret den studerende i at forberede sig til eller deltage i en prøve, hvis den studerende kan dokumentere:
• Egen dokumenteret alvorlig sygdom
• Dokumenteret alvorlig sygdom i nærmeste familie eller dermed sammenlignelige, dokumenterede
personlige forhold.
Med andre ord er det studienævnets praksis at give dispensation, hvor den studerende har forklaret og dokumenteret,
at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem de usædvanlige forhold, så den studerende ikke kan gennemføre
prøven. Dette gælder typisk for længerevarende sygdom eller andre usædvanlige forhold, der inden en eksamen
forhindrer den studerende i at deltage i eksamen.

Brug af hovedtelefoner
Det er studienævnets praksis at der kan gives tilladelse til brug af høretelefoner, hvis den studerende har et
dokumenteret handicap, hvor det er afgørende for at ligestille denne studerende med andre i prøvesituationen, at
den studerende bruger høretelefoner.

Merit/startmerit/forhåndsmerit
Det er studienævnets praksis at godkende merit for uddannelseselementer på samme faglige niveau, og med
tilsvarende faglig tyngde, indhold og fokus.
Der gives ikke merit for kurser, hvor den studerende har aflagt eksamensforsøg. Der giver normalt ikke merit for
enkelte kursusdele.

Studieaktivitetskravet på 45 ECTS pr. studieår
Det er studienævnets praksis at give dispensation fra studieaktivitetskravet om at bestå 45 ECTS pr. studieår, hvis
du er forhindret i at overholde kravet på grund af dokumenterede usædvanlige forhold.
Studienævnet lægger vægt på, at der fremlægges en plan for, hvordan du vil gøre dit studie færdig. I planen skal
du tage højde for de usædvanlige forhold, der har forsinket dig indtil videre. Dit samlede studieforløb, dvs. hvordan
du har klaret dig i de enkelte eksaminer på dit studie, indgår i studienævnets vurdering (studieegnethed).

Studieaktivitetskravet om beståelse af mindst en prøve pr år
Det er studienævnets praksis at give dispensation fra kravet om at bestå mindst en prøve pr. år, hvis du er
forhindret i at overholde kravet på grund af dokumenterede usædvanlige forhold.
Studienævnet lægger vægt på, at der fremlægges en plan for, hvordan du vil gøre dit studie færdig. I planen skal
du tage højde for de usædvanlige forhold, der har forsinket dig indtil videre. Dit samlede studieforløb, dvs. hvordan
du har klaret dig i de enkelte eksaminer på dit studie, indgår i studienævnets vurdering.

Særlige eksamensvilkår
Det er studienævnets praksis at give dispensation til særlige eksamensvilkår i de tilfælde hvor dokumenteret fysisk
eller psykisk funktionsnedsættelse eller andet modersmål forhindrer den studerende i at deltage i prøven på lige fod
med andre studerende. De særlige eksamensvilkår må ikke medføre, at prøvens niveau sænkes eller at
kompetencemål ikke opfyldes, og det skal sikres, at den studerende bliver afprøvet i en variation af prøveformer
gennem studiet.
Det er studienævnets praksis, at der ikke bevilges særlige prøvevilkår i form at forlænget eksaminationstid,
udelukkende på baggrund af andet modersmål end dansk, hvis den studerende:
• har været indskrevet ved en dansk videregående uddannelsesinstitution i mere end 1 ½ år,

•
•
•

og/eller har opholdt sig i Danmark i mere end 5 år,
og/eller har dansk adgangsgivende eksamen,
og/eller kommer fra Færøerne, Island, Norge eller Sverige.

Udsættelse af afleveringsfrist
Det er studienævnets praksis at give dispensation til udsættelse af afleveringsfrister fx kandidatspeciale eller
bachelorprojekt ved dokumenterede usædvanlige forhold, som forhindrer dig i at aflevere opgaven til den fastsatte
tidsfrist.

Udsættelse af fristen for at bestå førsteårsprøven:
Det er studienævnets praksis at give dispensation til udsættelse af førsteårsprøven ved dokumenterede
usædvanlige forhold, som har påvirket dig i længere tid gennem studiet.
Studienævnet lægger vægt på, at der er klar sammenhæng mellem de dokumenterede usædvanlige forhold og
længden af den ansøgte udsættelse, og at der foreligger en plan for, hvordan du vil gøre dit studie færdig. I planen
skal du tage højde for de usædvanlige forhold, der har forsinket dig indtil videre. Dit samlede studieforløb, dvs.
hvordan du har klaret dig i de enkelte eksaminer på dit studie, indgår i studienævnets vurdering (studieegnethed).

Udsættelse af frist for gennemførsel af uddannelse:
Det er studienævnets praksis at give dispensation til udsættelse af fristen for at gennemføre uddannelsen ved
dokumenterede usædvanlige forhold, som har påvirket dig i længere tid gennem studiet.
Studienævnet lægger vægt på, at der er klar sammenhæng mellem de dokumenterede usædvanlige forhold og
længden af den ansøgte udsættelse, og at der foreligger en plan for, hvordan du vil gøre dit studie færdig. I planen
skal du tage højde for de usædvanlige forhold, der har forsinket dig indtil videre.

Valgfag i den konstituerende valgpakke
Det er studienævnets praksis at der kan give tilladelse til at valgfag fra andre uddannelser/institutioner kan indgå i
den konstituerende valgpakke, hvis disse opfylder kriterierne i Studieordning for kandidatuddannelsen i idræt og
sundhed - bilag 1.

Yderligere prøveforsøg
Det er studienævnets praksis at bevilge yderligere prøveforsøg, hvis den studerende kan dokumentere
usædvanlige forhold (eks. dokumenteret sygdom hos den studerende selv eller nærmeste familie / dødsfald i den
nærmeste familie eller andre forhold, der vedrører den studerende, og som den studerende er uden skyld i), som
har forhindret dig i at forberede dig til eller deltage i en prøve.
Den studerende skal forklare og dokumentere, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem de usædvanlige
forhold, og at du ikke har kunnet gennemføre prøven inden for 3 prøveforsøg du har.
Studienævnet lægger særlig vægt på, at der dokumenteres en årsag, hvis SDU’s regler for Sygdom og eksamen
ikke er fulgt. Dvs. du skal kunne forklare og dokumentere, hvorfor du gennemførte eksamen.

Godkendt af studienævn for idræt og sundhed den 26. juni 2019.

