
 

Praksisbeskrivelse for  
Studienævn for folkesundhedsvidenskab 

Ansøgninger om dispensation 
Som hovedregel kan studienævnet dispensere fra forskellige regler, når der foreligger ”usædvanlige for-
hold”.  
 
På studiets hjemmeside kan du finde retningslinjer for lægeerklæringer. 

Dispensation til yderligere prøveforsøg: 
Det er studienævnets praksis at give dispensation til yderligere prøveforsøg, hvis du kan dokumentere 
usædvanlige forhold, som har forhindret dig i at forberede dig til eller deltage i en prøve.  
 
Med andre ord er det studienævnets praksis at give dispensation, hvor du har forklaret og dokumenteret, 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 ek-
samen ikke er fulgt. Dvs. du skal kunne forklare og dokumentere, hvorfor du gennemførte eksamen. 

Dispensation til 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 for-
hold 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 sam-
lede studieforløb, dvs. hvordan du har klaret dig i de enkelte eksaminer på dit studie, indgår i studienæv-
nets vurdering (studieegnethed). 

Dispensation fra studieaktivitetskravet om at bestå 45 ECTS pr. studieår 
Det er studienævnets praksis at give dispensation fra studieaktivitetskravet om at bestå 45 ECTS pr. stu-
dieår, 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 pla-
nen skal du tage højde for de usædvanlige forhold, der har forsinket dig indtil videre. Dit samlede studiefor-
løb, dvs. hvordan du har klaret dig i de enkelte eksaminer på dit studie, indgår i studienævnets vurdering 
(studieegnethed).     

https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/dispensation/usaedvanlige_forhold
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/dispensation/usaedvanlige_forhold
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/folkesundhedsvidenskab_bachelor/studienaevn/ansoegningsskemaer
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/sygdom_eksamen/syg_under_proeven
https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/sygdom_eksamen/syg_under_proeven
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Dispensation fra studieaktivitetskravet om at bestå 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 pla-
nen skal du tage højde for de usædvanlige forhold, der har forsinket dig indtil videre. Dit samlede studiefor-
løb, dvs. hvordan du har klaret dig i de enkelte eksaminer på dit studie, indgår i studienævnets vurdering.     
 
Dispensation fra 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. 

Dispensation til udsættelse af fristen for at gennemføre uddannelsen: 
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 for-
hold 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.  
 
Vurdering af studieegnethed: 
Studienævnet foretager, i sager om dispensation for tidsfrister, en vurdering af din ”studieegnethed”, dvs. 
man kigger på dit samlede studieforløb, og hvordan du har klaret dig generelt på dit studie hidtil, og hvor-
vidt det er sandsynligt, at du inden for et afgrænset tidsrum vil kunne færdiggøre din uddannelse. 
Bemærk, at i sager om yderligere prøveforsøg, må spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå. 

Afmelding af eksamen*: 
Det er studienævnets praksis at give dispensation til afmelding af prøveforsøg/prøver, hvis du kan doku-
mentere usædvanlige forhold. 
 
Med andre ord er det studienævnets praksis at give dispensation, hvor du har forklaret og dokumenteret, at 
der er en tidsmæssig sammenhæng mellem de usædvanlige forhold, og at du ikke kan gennemføre prø-
ven.  Dette gælder typisk for længerevarende sygdom eller andre usædvanlige forhold, der inden en eksa-
men forhindrer den studerende i at deltage i eksamen.  
 
*Som ikke er reguleret af SDU’s regler for Sygdom og eksamen. 

Dispensation til afmelding af fag:  
Det er studienævnets praksis at give dispensation til afmelding af kurser ved dokumenterede usædvanlige 
forhold, som forhindrer dig i at kunne gennemføre et allerede tilmeldt fag.  
 
Dispensation til skift af valgfag: 
Har du brugt prøveforsøg i et valgfag, har studienævnet ikke lovmæssig hjemmel til at give dispensation til 
afmelding/udskiftning af faget med et andet. Dvs. hvis du har brugt prøveforsøg i valgfag, skal du afslutte 
faget og kan ikke erstatte det med et andet.  

https://mitsdu.dk/da/vejledning/studieregler/sygdom_eksamen/syg_under_proeven
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Særlige prøvevilkår: 
Det er studienævnets praksis at give dispensation til særlige prøvevilkår i de tilfælde, hvor dokumenteret 
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andet modersmål forhindrer dig i at deltage i prøven på lige 
fod med andre studerende. De særlige prøvevilkår må ikke medføre, at prøvens niveau sænkes eller at 
kompetencemål ikke opfyldes, og det skal sikres, at du bliver afprøvet i en variation af prøveformer gennem 
studiet.   
 
Det er studienævnets praksis, at der ikke bevilges særlige prøvevilkår i form at forlænget eksaminationstid 
på baggrund af andet modersmål end dansk, hvis den studerende: 
 

- har været indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution i mere end 1 1/2 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. 

 
Dispensation til særlige prøvevilkår pga. andet modersmål end dansk gives ikke på kandidatuddannelsen i 
folkesundhedsvidenskab, som er engelsksproget. 

Merit/startmerit/forhåndsmerit: 
Det er studienævnets praksis at godkende merit for relevante uddannelseselementer på samme faglige ni-
veau, og med tilsvarende faglig tyngde, indhold og fokus.  
Hvis uddannelseselementer er på tilstrækkeligt niveau og har relevans kan de indsættes som valgfag, så-
fremt de ikke indholdsmæssigt overlapper i væsentlig grad med obligatoriske fag på uddannelsen. 
Hvis der er komplet ækvivalens mellem et uddannelseselement og et obligatorisk fag på uddannelsen gi-
ves merit for det obligatoriske fag. 
 
Forhåndsmerit/merit for valgfag: 
Det er studienævnets praksis at godkende merit/forhåndsmerit for valgfag, som er på et fagligt tilsvarende 
niveau og som er relevante for det folkesundhedsvidenskabelige fagområde og i forhold til uddannelsens 
formål og kompetenceprofil: der skal være faglig ækvivalens. Valgfag må ikke indholdsmæssigt overlappe i 
væsentlig grad med obligatoriske fag på uddannelsen.  
 
Beslutninger om merit og forhåndsmerit foretages på baggrund af en faglig vurdering. Den faglige vurde-
ring foretages normalt af en modulansvarlig, når der er tale om merit/forhåndsmerit for obligatoriske fag el-
ler valgfag, hvor der kan være tale om overlap med obligatoriske fag. Ved ansøgning om merit/forhånds-
merit for valgfag, hvor der ikke er tale om overlap med obligatoriske fag, vil studienævnet foretage den fag-
lige vurdering. 
 
Der gives ikke forhåndsmerit for kandidatspeciale:  
Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på SDU er grundlæggende opbygget på baggrund af en 
løbende faglig progression, hvor specialet udgør den afsluttende del. Denne del er således specifikt foran-
kret i de forudgående faglige dele og sammenhængen og progressionen mellem disse. 
Kandidatspecialet skal være baseret i den valgte specialisering, hvilket ikke kan sikres, hvis specialet udar-
bejdes ved et andet universitet. 
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