Vejledning til udfærdigelse af
dispensationsansøgninger til Studienævn
for klinisk biomekanik
Hvad er en dispensation?

En dispensation er en tilladelse til at blive fritaget fra en eller flere regler, der gælder for din
uddannelse. Du kan f.eks. søge om dispensation til yderligere eksamensforsøg, til at få særlige
prøvevilkår, til afmelding af kurser eller til forlænget indskrivningstid.

Hvornår kan jeg søge om dispensation?
Hvis der er usædvanlige forhold, der gør, at du ikke har mulighed for at leve op til en eller flere
regler, der gælder for din uddannelse, kan du søge om dispensation. Som regel skal der usædvanlige
forhold til, for at du kan få dispensation.
Studienævnet betragter ikke bortvisning fra studiet på grund af eksamenssnyd som et usædvanligt
forhold.

Hvad vil det sige, at der foreligger usædvanlige forhold?:
Usædvanlige forhold er forhold, som...
• ikke forekommer rutinemæssigt
• ligger uden for din egen kontrol. Det må altså ikke være noget:
o som du kunne have undgået ved almindelig omtanke
o som du burde have kunnet forudse eller
o som på anden måde er ”din egen skyld”
• er eller har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de
regler, du søger dispensation fra
Eksempler på usædvanlige forhold
• Sygdom
• Barsel
• Sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie, der påvirker dig og din studiesituation – husk
lægelig dokumentation
• Funktionsnedsættelse – eksempelvis dysleksi
• Borgerligt ombud som domsmand eller nævning
Eksempler på forhold, der ikke betragtes som usædvanlige
• Du har planlagt ferie den dag, hvor du skal til eksamen
• Du har et job ved siden af studiet og kan derfor ikke følge alle de fag/kurser, som din
studieordning foreskriver
• Bussen er forsinket den dag, du skal til eksamen
• Bortvisning fra studiet på grund af eksamenssnyd
• Forældres skilsmisse

Krav til din ansøgning
•
•
•
•

Vælg den blanket, der dækker den type dispensation, som du har brug for
Redegør for hvilke regler du søger om dispensation for
Beskriv i et bilag til ansøgningen præcist hvilke usædvanlige forhold du mener, berettiger
dig til at opnå dispensationen.
Vedlæg dokumentation for de usædvanlige forhold. Ansøgningen skal sendes som en samlet
pdf-fil. Vejledning til at samle pdf-filer.

En god ansøgning opfylder tre krav
1. Den beskriver et eller flere forhold, som er usædvanlige i den betydning, at det er noget,
som ikke forekommer rutinemæssigt.
2. Den beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det må altså
ikke være noget, som du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have
kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”.
3. Endelig beskriver den, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning
for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.
I forbindelse med en ansøgning om dispensation vil der altid være tale om et konkret, individuelt
skøn i din specifikke sag. Din opgave er derfor at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så
du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Dokumentation
Studienævnet har brug for dokumentation, der understøtter din begrundelse i ansøgningen. Hvis du
begrunder de usædvanlige forhold med sygdom, skal du vedlægge en gyldig lægeerklæring eller
anden lægelig dokumentation (se krav til lægeerklæring nedenfor).
Der kan derudover være visse former for dispensationsansøgninger, som kræver at du vedlægger en
studieplan.
Eksempler på dokumentation
• Lægeerklæring/udredning
• Fødselsattest
• Vandrejournal
• Dødsattest

Krav til lægeerklæring
1. Det skal fremgå tydeligt af lægeerklæringen, at du er eller har været syg.
2. Det skal fremgå tydeligt af lægeerklæringen, at du har konsulteret lægen i denne
periode
Det er ikke et krav, at lægen beskriver, hvilken sygdom, der er tale om. Det er heller ikke
nødvendigt at medsende lægejournaler m.m. for at dokumentere lægeerklæringens indhold.
3. Det skal fremgå af lægeerklæringen, hvordan din sygdom har relevans for din
dispensationsansøgning.

Det gøres ved, at lægen oplyser, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet/kan deltage i
studieaktiviteter, har nedsat koncentrationsevne eller lignende.
4. Det skal fremgå af lægeerklæringen, i hvilken periode du har været eller er syg.
Lægen skal beskrive, om sygdommen forventes at være tidsbegrænset eller permanent. Hvis
der er tale om en tidsbegrænset sygdom, skal det fremgå, fra hvilken dato til hvilken dato du
har været eller forventes at være syg. Det bør så vidt muligt fremgå, om sygdommen har
bevirket, at du har været fuldtids- eller deltidssygemeldt.

Studieplan
En studieplan er en beskrivelse af, hvornår du planlægger at tage de resterende fag/kurser på din
uddannelse. I planen skal du tage højde for de usædvanlige forhold, der har forsinket dig indtil
videre.
Du skal have lagt en studieplan hos de faglige vejleder på klinisk biomekanik
Du skal sende en udskrift, hvor alle forsøg er synlige, til de faglige vejledere, for at de kan lægge en
realistisk studieplan.
De faglige vejledere har tavshedspligt.

Praktisk information, vejledning mv.
Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din dispensationsansøgning, kan du kontakte de
faglige vejleder på klinisk biomekanik

Hvordan søger jeg dispensation
Du skal sende din ansøgning via https://studyboard.sdu.dk/

