Dispensationsskema
Kære ansøger.
Når du søger om dispensation, skal du være opmærksom på, hvilke forhold SDU har mulighed for at
dispensere fra. Læs derfor grundigt om dispensationsmuligheder på SDU.dk, inden du søger dispensation.
Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte os i optagelsen, inden du søger om dispensation.
Når du har udfyldt skemaet, skal du uploade det sammen med evt. relevante dokumenter til din
ansøgning på optagelse.dk
Søger du om forhåndsgodkendelse uden for optagelsesperioden (optagelsesperioden løber fra
1.februar – 5.juli) kan du sende dispensationsskemaet til os på mail – optag@sdu.dk

1. Personoplysninger:
Fødselsdato:
Navn:
Mail:
Tlf./Mobil:
Studie(r) du søger optag på:

_

2. Dispensationstype:
Jeg søger dispensation i forhold til
Jeg opfylder ikke de specifikke adgangskrav
Jeg har ikke en adgangsgivende eksamen (optagelse på andet grundlag)
Jeg opfylder ikke et karakterkrav
Jeg har afsluttet en kandidatuddannelse (kandidatreglen)
Jeg har haft usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen

Vejledning til den nødvendige dokumentation finder du længere nede i dokumentet.
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3. Fritekst med en begrundelse for min dispensationsansøgning:
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Her finder du de forskellige dispensationstyper, samt vejledning til den nødvendige dokumentation:
Jeg opfylder ikke de specifikke adgangskrav
Dokumentation kan være:
• Dokumentation for den/de eksamen(er), du mener, kan erstatte adgangskravet
• Dokumentation for fagets niveau, omfang, timetal og eventuelt pensum

Jeg har ikke en adgangsgivende eksamen (optagelse på andet grundlag)
Dokumentation kan være:
• CV
• Dokumentation for, at du opfylder de specifikke adgangskrav
• Dokumentation for de kvalifikationer du har, som kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen. Fx eksamensbeviser fra
tidligere uddannelser
• Dokumentation for større skriftlig opgave
Jeg opfylder ikke et karakterkrav i kvote 1 eller kvote 2
Dokumentation kan være:
• Dispensationsansøgning, hvori du redegør for de usædvanlige forhold og for, hvorledes de har påvirket dine
opnåede karakterer
• Årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
• Dokumentation for de usædvanlige forhold kan typisk være:
o lægeerklæring
o uddrag af sygejournal
o udtalelse fra psykolog
o udtalelse fra studievejleder, underviser eller rektor.
Jeg har afsluttet en kandidatuddannelse (kandidatreglen)
Dokumentation kan være:
• Dispensationsansøgning hvori du gør rede for, hvorfor du på grund af usædvanlige forhold ikke
længere kan bruge din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet
• Dokumentation for de usædvanlige forhold, fx lægeerklæring, sygejournal, udtalelse fra psykolog eller
tilsvarende
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Jeg har haft usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen
Dokumentation kan være:
• dispensationsansøgning, hvori du redegør for de usædvanlige forhold og for, hvorledes de har påvirket dine opnåede
karakterer
• lægeerklæring eller sygejournal ved længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
• lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende
• specialistudtalelse, fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser
• udtalelse fra psykolog eller psykiater
• politirapport
• årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
• folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt, hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af
folkeskolen)
•

udtalelse fra studievejleder, underviser eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Husk! ansøgning om dispensation er ikke en ansøgning om optagelse
Du skal stadig søge om optagelse via Optagelse.dk. Du kan søge om optagelse fra 1. februar 2022.
Ansøgningsfristen for alle dispensationstyper er den 15. marts inden kl. 12.00
Sagsbehandlingstid
Det anbefales, at du søger om forhåndsvurdering af dispensation allerede nu og gerne inden 1. december
2021. Søger du om dispensation efter 1. februar skal det være som en del af din ordinære ansøgning om
optagelse på SDU. Modtages din ansøgning inden 1. december vil vi bestræbe os på at give dig svar inden 1.
marts 2022. Søger du efter 1. februar, kan du først forvente svar 28. juli 2022.
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