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Modtager(e): AU Uddannelse Notat 

Notat om dispensation fra AU’s interne regler om prøver, studieaktivitet samt maksimale 
studietider  

 
Indledning 
Studiefremdriftsreformens skærpede krav til de studerendes gennemførelse har med-
ført en stigning i antallet af dispensationsansøgninger herunder en stigning i antallet 
af dispensationsansøgninger fra nye studentergrupper. 
 
Dette notat indeholder et overblik over de enkelte regelsæt, hvorefter der kan dispen-
seres. Derudover fremhæver notatet en række eksempler på relevante studentergrup-
per, der kan søge om dispensation. 
 
De overordnede rammer for praksisdannelse kan give det enkelte studienævn et pej-
lemærke i forhold til behandlingen af en række nye dispensationstyper. På den måde 
vil notatet forhåbentlig bidrage til en hurtigere og smidigere sagsbehandling, ligesom 
det kan bidrage til, at lignende sager får det samme udfald uafhængigt af det organ el-
ler den leder, der træffer afgørelse. 
 
Dispensation fra AU’s interne regler om prøver 
Muligheden for at dispensere fra de interne regler om prøver fremgår af AU’s interne 
regler af 1. september 2016 om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding 
af fag og prøver. 
 
Regelsættet ligger i AU’s regelsamling: 
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/2010-au12/ 
 
I de interne regler fremgår det, i hvilke tilfælde de enkelte studentergrupper kan søge 
om dispensation. 
 
De interne regler skal suppleres af fakultetsfastsatte regler om fx afmeldingsfrister 
m.v. De fakultetsfastsatte regler skal være tilgængelige på relevante hjemmesider. 
 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/2010-au12/
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Dispensation fra AU’s interne regler om studieaktivitet 
Det fremgår af AU’s interne regler af 1. september 2016, hvilke dispensationsmulig-
heder der er i relation til studieaktivitetskravet 
 
Regelsættet ligger i AU’s regelsamling: 
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/4/41/41-12-krav-til-
studieaktivitet-2016/ 
 
Dispensation fra AU’s interne regler om maksimale studietider 
På AU er der fastsat interne regler om, hvornår den studerende senest skal have af-
sluttet uddannelserne, efter at den studerende har påbegyndt den. 
 
Reglerne er fastsat i de enkelte studieordninger: 
 
”Studerende, der påbegynder uddannelsen med studiestart i efteråret 2016 eller se-
nere, skal senest have afsluttet deres uddannelse 1/2 år efter den normerede studie-
tid.  
 
Studerende, der har påbegyndt deres uddannelse før den 1. september 2016 skal se-
nest have afsluttet deres uddannelse 1/2 år efter den resterende normerede studietid 
opgjort pr. 15. september 2016.1” 
 
Bemærk at alle de nedenstående studentergrupper kan opnå en dispensation fra AU’s 
interne regler om maksimale studietider. 
 
Hvilke studentergrupper kan søge om dispensation? 
Følgende studentergrupper er omfattet af muligheden for at søge om dispensation: 
 
• Eliteidrætsudøvere 
• Iværksættere 
• Formænd i frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 
• Studerende for hvem der gælder usædvanlige forhold. 
 
Vedrørende eliteidrætsudøvere og iværksættere 
Ethvert ønske om fravigelse fra hovedreglerne om studiefremdrift skal for så vidt an-
går elitesportsudøvere og iværksættere altid ledsages af dokumentation for opfyldelse 
af AU’s kriterier for at være henholdsvis elitesportsudøver eller iværksætter. Desuden 
skal der vedlægges relevansbeskrivelse(r), der klarlægger, på hvilken måde de nød-
vendige elitesportslige aktiviteter eller aktiviteter forbundet med iværksætteri forhin-
drer den studerende i at kunne kombinere udviklingen i denne anden karriere med et 
universitetsstudium på fuld tid. 
 

                                                           
1 På enkelte uddannelser er det fastsat en maksimal studietid på + 1 år.   

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/4/41/41-12-krav-til-studieaktivitet-2016/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/4/41/41-12-krav-til-studieaktivitet-2016/
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Gældende kriterier for elitesportsudøvere på AU (AU Elitesport) 
Der gælder følgende kriterier for at blive betragtet som elitesportsudøver på AU: 
 
• Den studerende konkurrerer på højeste niveau i den nationale eller internationale 

konkurrencestruktur – der er pt. etableret praksis for mere end 40 sportsgrene. 
• Den studerende bruger en væsentlig del af sin tid på sportsligt relaterede aktivite-

ter – omfanget (ordet væsentligt) operationaliseres til min. 20 timer/uge. 
 
Se desuden elitesport.au.dk for nærmere information. 
 
Kriterier for at kunne betragtes som vækstiværksætter på AU (AU Iværksættere) 
Der gælder følgende kriterier for at blive betragtet som vækstiværksætter på AU: 
 
[Udvalget for Uddannelser forventes at godkende kriterier snarest med henblik på 
implementering i forårssemesteret 2017. Disse indsættes i umiddelbar forlængelse 
af beslutningen.] 
 
Vedrørende formænd i frivillige organisationer under DUF 
Det eneste kriterium, der gælder for studerende, der ønsker at søge dispensation un-
der denne overskrift, er, at de skal leve op til kravet om at være formand i en frivillig 
organisation under DUF. 
 
Vedrørende studerende for hvem der gælder usædvanlige forhold 
I en række tilfælde fremgår det af lovgivningen, at de studerende kan få dispensation 
fra en regel, når der foreligger usædvanlige forhold. Afgørelsen af, hvorvidt der fore-
ligger usædvanlige forhold, der kan begrunde en dispensation, er en skønsmæssig af-
gørelse. Det betyder, at universitetet, fx et studienævn, har ret men også pligt til at 
skønne i hver enkelt sag. 
 
Et usædvanligt forhold er defineret som noget adækvat uberegneligt, der rammer den 
enkelte. Det usædvanlige forhold skal som hovedregel have et omfang og en tidsmæs-
sig placering, der forhindrer ansøgeren i at følge en given regel. Det usædvanlige for-
hold skal videre være dokumenteret. Et usædvanligt forhold vil typisk være udefra-
kommende og uafhængigt af den studerendes vilje. Et hyppigt eller sædvanligt fore-
kommende forhold blandt studerende vil normalt ikke kunne betragtes som usæd-
vanligt. 
 
Den skønsmæssige afgørelse skal træffes efter en konkret afvejning af den studeren-
des argumenter for at få en dispensation. Argumenterne skal altid holdes op mod 
hensynet til den gruppe af studerende, der gennemfører studiet uden at få dispensa-
tioner og til den gruppe af studerende, der tidligere har fået en tilladelse til eller et af-
slag på en lignende dispensationsansøgning. Ved vurderingen af, om der foreligger et 
usædvanligt forhold, der kan begrunde en dispensation som ansøgt, må udefrakom-
mende hensyn, som fx økonomi, ikke inddrages. 

http://elitesport.au.dk/
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Eksempler på sagstyper 
Følgende liste giver eksempler på sagstyper, der efter en konkret, individuel vurde-
ring som udgangspunkt kan betegnes som usædvanlige forhold2. Listen er ikke ud-
tømmende: 
 
• Studerende på barsels- eller forældreorlov 
• Studerende med funktionsnedsættelser 
• Dokumenteret sygdom hos den studerende selv eller den nærmeste familie 
• Dødsfald i nærmeste familie 
• Borgerligt ombud som domsmand eller nævning 
• Andre forhold som vedrører den studerende og som den studerende er uden skyld 

i, f.eks. manglende pasningsmuligheder til små børn. 
 
Det er aldrig muligt at opstille en udtømmende opregning af interne regler (skøn un-
der regel). Man kan altså ikke på forhånd konkludere, at et forhold er sædvanligt eller 
usædvanligt. Det afgørende vil altid være i hvilken sammenhæng, det forekommer. 
 
Hvornår behandles ansøgninger om dispensation? 
Dispensationer behandles, når de indkommer. Ved alle ansøgninger om dispensatio-
ner skal der foretages en konkret, individuel vurdering. Det er ikke muligt at afvise 
dispensationsansøgninger under henvisning til, at den studerende først kan søge om 
dispensation fx, når de overskrider en maksimal studietid. 
 
Hvis det i forbindelse med en konkret imødekommelse af en dispensation kan kon-
stateres, at dispensationen bevirker en reel studietidsforlængelse, og herunder at det 
ikke vil være muligt for den studerende at gennemføre et normeret studieforløb inkl. 
tre prøveforsøg inden for den fastsatte maksimale studietid, så kan en konkret di-
spensation, suppleres af en dispensation fra den maksimale studietid eller fra kravet 
om studieaktivitet. 
 
Dispensationsansøgninger, der alene er forhåndsdispensationer fra fx den maksimale 
studietid eller studieaktivitetskravet, behandles i det omfang, de indkommer. Ved be-
handling af ansøgningen skal der foretages en konkret individuel vurdering af den 
enkelte sag. Det vil efter omstændighederne være i orden at tidsbegrænse en dispen-
sation. I nogle tilfælde vil det også efter omstændighederne være i orden at meddele 

                                                           
2 Eksempler på sagstyper der efter en konkret individuel vurdering som udgangspunkt ikke kan betegnes som 
usædvanlige forhold. Listen er ikke udtømmende:  
 
• Studietrætte studerende 
• Studerende med arbejde herunder fuldtidsarbejde af kortere eller længere varighed 
• Studerende der er kommet bagud i forhold til det normerede studieprogram, fx pga. ikke-beståede kurser  
• Manglende kendskab til regler for uddannelsen 
• Studerende, der varetager opgaver i medfør af universitetslovens styrelsesregler. Der kan dog meddeles 

dispensation, hvis arbejdsbelastningen i forbindelse med opgavevaretagelsen er af så stort et omfang, at 
det reelt ikke vil være muligt at gennemføre uddannelsesforløbet uden en dispensation. 
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et afslag med den begrundelse, at det på det foreliggende grundlag ikke er muligt at 
vurdere, hvorvidt den studerende bliver reelt studietidsforsinket og dermed har brug 
for en forlængelse af den maksimale studietid. 
 
Afgørelser kan med fordel indeholde en revideret studieplan. Ved den reviderede stu-
dieplan bør der ved fastsættelse af en maksimal studietid være indlagt tre prøveud-
bud i de resterende fag. 
 
Eventuelle krav til dokumentation, fx krav om at der foreligger en lægeerklæring da-
teret på det tidspunkt, hvor den studerende er syg eller krav om, at en studerende, 
der bliver syg, op til eller i forbindelse med en prøve, tilses af en læge samme dag, 
skal være tilgængelige for den studerende på relevante hjemmesider m.v. 


