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Praksisbeskrivelser for Studienævn for farmaci 
 

Merit/startmerit/forhåndsmerit 

Det er studienævnets praksis at godkende merit for uddannelseselementer på samme faglige 
niveau, og med tilsvarende fagligt omfang, tyngde, indhold og fokus.  

Der gives ikke merit eller forhåndsmerit for kurser, hvor man tidligere har aflagt 
eksamensforsøg i et kursus på sin studieordning. Der gives ikke merit til enkelte kursusdele. 

Der kan kun gives forhåndsmerit for kurser, som den studerende har faglige og sproglige 
forudsætning for at deltage i.  

 

Dispensation til 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.  

Ved sygdom under eksamen henvises til SDU’s regler for sygdom og eksamen (findes her). 

 

Dispensation til afmelding af kurser 

Det er studienævnets praksis at give dispensation til afmelding af kurser i et semester ved 
dokumenterede usædvanlige forhold, som eksempelvis egen sygdom, graviditet eller andre 
sammenlignelige personlige forhold, som forhindrer den studerende i at gennemføre et 
allerede tilmeldt kursus. 

 

Dispensation om yderligere prøveforsøg 

Det er studienævnets praksis at give dispensation til yderligere prøveforsøg i følgende 
situationer, som har forhindret den studerende i at forberede sig til eller deltage i en prøve: 

https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/sygdom_eksamen
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• 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, og den studerende ikke har kunnet gennemføre prøven inden for de 
bekendtgørelsesbestemte 3 prøveforsøg. 

Studienævnet lægger særlig vægt på, at der dokumenteres en årsag, hvis SDU’s regler (findes 
her) for sygdom og eksamen ikke er fulgt. Dvs. den studerende skal kunne forklare og 
dokumentere, hvorfor den studerende har gennemført eksamen på trods af sygdom. 

Det er endvidere studienævnets praksis at anvende princippet om proportionalitet - 
herunder at lade antallet af manglende ECTS i uddannelsen - indgå i vurderingen i 
sammenhold med de øvrige dokumenterede usædvanlige forhold.  

 

Dispensation fra studieaktivitetskravet 

Det er studienævnets praksis at give dispensation fra studieaktivitetskravet om at bestå 45 
ECTS eller mindst en prøve pr. studieår, hvis den studerende er forhindret i at overholde 
kravet på grund af dokumenterede usædvanlige forhold, som eksempelvis egen alvorlig 
sygdom, graviditet eller dermed sammenlignelige personlige forhold.  

Studienævnet lægger vægt på, at der fremlægges en plan for studiets gennemførelse og 
forventet afslutning på studiet. I studieplanen skal der tages højde for de usædvanlige 
forhold, der har forsinket den studerende indtil videre. Det samlede studieforløb, dvs. 
hvordan den studerende har klaret sig i de enkelte eksaminer på studiet, indgår i 
studienævnets vurdering. Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem den manglende 
aktivitet og dokumentationen.    

Læs mere om SDU’s regler for studieaktivitet her. 

 

Dispensation fra kravet om maksimal indskrivningstid 

Det er studienævnets praksis at give dispensation fra kravet om maksimal indskrivningstid 
ved dokumenterede usædvanlige forhold, som eksempelvis alvorlig sygdom eller 
tilsvarende sygdom i nærmeste familie, eller dermed sammenlignelige personlige forhold, 
som har påvirket den studerende gennem studiet.  

Studienævnet lægger vægt på, at der er klar tids- og årsagssammenhæng mellem de 
dokumenterede usædvanlige forhold og længden af studiets gennemførelse og forventet 
afslutning af studiet. I studieplanen skal der tages højde for de usædvanlige forhold, der har 
forsinket den studerende indtil videre. Det samlede studieforløb, dvs. hvordan den 

https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/sygdom_eksamen
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/tidsgraenser_studieaktivitet/studieaktivitetskrav
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studerende har klaret sig i de enkelte eksaminer på studiet, indgår i studienævnets 
vurdering. 

Læs mere om SDU’s tidsgrænseregler her.   

 

Dispensation fra deltagelse i prøver, som indgår i førsteårsprøven 

Det er studienævnets praksis at give dispensation fra reglen om deltagelse i prøver, som 
indgår i førsteårsprøven, ved dokumenterede usædvanlige forhold, som eksempelvis 
alvorlig sygdom eller tilsvarende sygdom i nærmeste familie, eller dermed sammenlignelige 
personlige forhold, som har forhindret eller forhindrer den studerende i at deltage i prøver, 
som indgår i førsteårsprøven.  

 

Dispensation til udsættelse af førsteårsprøve 

Det er studienævnets praksis at give dispensation til udsættelse af førsteårsprøven ved 
dokumenterede usædvanlige forhold, som eksempelvis alvorlig sygdom eller tilsvarende 
sygdom i nærmeste familie, eller dermed sammenlignelige personlige forhold, som har 
påvirket den studerende i længere tid gennem studiet. 

Studienævnet lægger vægt på, at der er klar sammenhæng mellem de dokumenterede 
usædvanlige forhold og længden af forlængelsen, og der foreligger en plan for studiets 
gennemførelse. I studieplanen skal der tages højde for de usædvanlige forhold, der har 
forsinket den studerende indtil videre. Det samlede studieforløb, dvs. hvordan den 
studerende har klaret de enkelte eksaminer på studiet, 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 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.   

Se mere om SDU’s regler for særlige prøvevilkår her. 

Det er studienævnets vurdering at hovedpine, migræne og depression ikke er en 
funktionsnedsættelse som kan afhjælpes med forlænget tid til eksamen. Hvis hovedpine, 
migræne eller depression forhindrer dig i at gå til eller gennemføre en eksamen, skal du følge 
SDU’s regler for sygdom og eksamen (findes her). 

 

 

https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/tidsgraenser_studieaktivitet/tidsgraense
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/eksamen/saerlige_proevevilkaar
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/sygdom_eksamen
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Besluttet i Studienævn for farmaci den 9. juni 2021 


