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DISPENSATIONER 

Dispensationer er fritagelse fra de almindelige regler, og du kan kun få dispensation, hvis der foreligger 
usædvanlige forhold (som f.eks.: sygdom) 

Her finder du AAUs generelle regler for dispensationer 

Du kan bla. søge om dispensation i forbindelse med:4. og 5. eksamensforsøg, førsteårsprøven, 
Undervisningstilmelding (til 30 nye ECTS), frist for aflevering af projektrapporter og specialer, optagelse 
på kandidatuddannelse 

Ved ansøgning om dispensation skal du altid henvende dig til studienævnssekretæren. 

Ansøgninger til studienævnet skal indeholde 

• Ansøgerens navn, adresse og studienummer.
• En opdateret studiejournal fra STADS
• En præcis angivelse af hvad der søges om
• Begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation (f.eks. en forklaring på,

hvorfor du ikke bestod en prøve i tidligere forsøg, og hvad der gik galt.)
• En sandsynliggørelse af, at en dispensation rent faktisk kan afhjælpe problemet (f.eks. hvorfor

du mener, at du kan bestå prøven ved et fjerde forsøg). Du kan evt. vedlægge en erklæring
fra kursusholderen.

Brug blanketten til dispensationsansøgninger på uddannelsessiden på cs.aau.dk. 

Husk altid at vedlægge dokumentation i det omfang, det er muligt, herunder lægeerklæringer for sygdom o. 
lign. Er ansøgningen mangelfuld, returneres den med en angivelse af manglerne ved ansøgningen. Vær 
opmærksom på at lægeerklæringen skal indeholde en lægelig vurdering og ikke kun en udtalelse fra den 
studerende omkring hans/hendes sygdom. Den studerende skal desuden konsultere lægen på selve 
eksamensdagen for at lægeerklæringen kan være gyldig årsag til en udeblivelse fra eksamen. 

Guide til lægerklæring kan tilgås på uddannelsessiden på cs.aau.dk. 

4 . EKSAMENSFORSØG 

Den studerende har ret til at tilmeld sig eksamen 3. gange. Studienævnet kan give dispensation for et 4. 
eksamensforsøg, hvis usædvanlige forhold kan dokumenteres. 

I forbindelse med ansøgningen til et 4. eksamensforsøg lægger studienævnet vægt på, at den studerende 
har lavet en handlingsplan i samarbejde med en af studienævnets studievejledere og følger kurset 2. gang. 
Sidstnævnte er ikke et krav, men det vægtes højt, når studienævnet skal afgøre om der kan gives 
dispensation. Studienævnet vil bede om dokumentation for deltagelse i undervisningslektioner i form af en 
bekræftelse på den studerendes deltagelse i kurset fra underviseren eller den studerende vil kunne 
fremvise afleverede opgaver. 

Ansøgningen om 4. eksamensforsøg skal bl.a. indeholde: 

• En redegørelse for de forhold som medførte, at de tre første forsøg mislykkedes
• En redegørelse for hvordan disse forhold er ændret
• En attesteret studieplan samt redegørelse for evt. afvigelser herfra (studieplanen attesteres af

en af studienævnets decentrale studievejledere, der også kan være behjælpelig med
udformningen af ansøgningen)

• En argumentation for, at eksamen vil blive bestået i 4. forsøg
• Dokumentation for, at kurset er fulgt 2. gang (bekræftelse fra underviser eller fremvisning af

afleverede opgaver)

NB: 4. eksamensforsøg vil ofte være forbundet med, at der også skal søges dispensation for start på det 3. 
semester efter kursets afholdelse. 

5 . EKSAMENSFORSØG 

Ansøgninger om dispensation til 5. eksamensforsøg udarbejdes efter samme retningslinjer som til 4. 
eksamensforsøg. Opnåelse af 5. eksamensforsøg gives kun, hvis der foreligger særdeles tungtvejende og 
usædvanlige forhold, der kan begrunde dette. 

http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/dispensationer/
http://infoglue.portal.aau.dk/infoglueDeliverWorking/ViewPage!renderDecoratedPage.action?siteNodeId=2207&amp;languageId=4&amp;contentId=-1&amp;cmsUserName=dpf%40cs.aau.dk&amp;4._eksamensfors_g
http://infoglue.portal.aau.dk/infoglueDeliverWorking/ViewPage!renderDecoratedPage.action?siteNodeId=2207&amp;languageId=4&amp;contentId=-1&amp;cmsUserName=dpf%40cs.aau.dk&amp;5._eksamensfors_g
http://infoglue.portal.aau.dk/infoglueDeliverWorking/ViewPage!renderDecoratedPage.action?siteNodeId=2207&amp;languageId=4&amp;contentId=-1&amp;cmsUserName=dpf%40cs.aau.dk&amp;Frist_for_aflevering_af_projektrapporter_og_specialer
http://infoglue.portal.aau.dk/infoglueDeliverWorking/ViewPage!renderDecoratedPage.action?siteNodeId=2207&amp;languageId=4&amp;contentId=-1&amp;cmsUserName=dpf%40cs.aau.dk&amp;Frist_for_aflevering_af_projektrapporter_og_specialer
http://infoglue.portal.aau.dk/infoglueDeliverWorking/ViewPage!renderDecoratedPage.action?siteNodeId=2207&amp;languageId=4&amp;contentId=-1&amp;cmsUserName=dpf%40cs.aau.dk&amp;Optagelse_p__kandidatuddannelsen
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   FØRSTEÅRSPRØVEN  
 

Manglende evne til at opfylde reglerne vedr. førsteårsprøven indebærer, at den studerendes indskrivning 
skal bringes til ophør. Førsteårsprøven består af to krav: Deltagelseskravet og beståelseskravet. 

 
Deltagelseskravet: Inden udgangen af første studieår på professionsbachelor- og bacheloruddannelserne 
skal den studerende deltage, dvs. opnå en bedømmelse (med bedømmelse menes: bestået/ikke - 
bestået eller en karakter efter 7 trins skalaen) i alle prøver. 

 
Beståelseskravet: Den studerende skal bestå alle prøver på 1. og 2. semester før udgangen af andet 
studieår efter studiestart – dvs. inden 24 måneder. ”24 måneders reglen” kan ikke udsættes grundet 
studieskift. Tidligere registreringer er inkluderet i de 24 måneder. 

 
Studienævnet kan, efter ansøgning, dispensere fra ovenstående, såfremt der foreligger usædvanlige 
forhold. 

 
 

UNDERVISNINGSTILMELDING 

Studerende skal tilmeldes undervisningsaktiviteter svarende til 30 nye ECTS før semesterstart. 
Studienævnet kan efter ansøgning, dispensere fra ovenstående, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

 
 

FRIST FOR AFLEVERING AF PROJEKT RAPPORTER OG SPECIALER 
 

Ved semesterets begyndelse fastsættes afleveringsfrister for projektrapporterne i semestergruppen. 
Fristerne aftales så eksamen er gennemført ved semestrets afslutning, dvs. normalt inden udgangen af 
hhv. januar hhv. juni. 

 
Det er en betingelse for deltagelse i prøven at afleveringsfristen er overholdt, og der skal således søges 
dispensation til evt. senere aflevering. Dispensation fra afleveringsfristen gives kun, hvis der foreligger 
særlige omstændigheder, som f.eks. længere tids (dokumenteret) sygdom. Ansøgningen til dispensation 
fra afleveringsfrist skal afleveres senest 2 uger før den oprindelige afleveringsdato. 

 

OPTAGELSE PÅ KANDIDATUDDANNELSEN 
 

Ønsker du at søge en dispensation med henblik på at få tilladelse til at tilmelde dig fag og prøver på en 
kandidatuddannelse, før din bacheloruddannelse er bestået, skal du sende en dispensationsansøgning. 
Se mere om dispensation til optagelse på kandidatuddannelsen på uddannelsessiden på cs.aau.dk. 

http://www.sict.aau.dk/rules-guidelines/admission-master-programmes/
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