
 

Dispensationsansøgning 
 

Navn:  Cpr-nr.:  
Uddannelse:  Hold:  
Semester:  Mobil nr.:  
E-mail:    

 
Jeg vil gerne søge om dispensation til: 

Dispensationstype Sæt X 
Ønsker at tage Studiestartsprøven senere end 3 måneder efter studiestart  
Ønsker et 4. eller 5. eksamensforsøg (eller 3. forsøg til studiestartsprøve)  
Ønsker dispensation for studieaktivitetskravet på 45 ECTS  
Ønsker at tage Førsteårsprøven senere end 2 år efter studiestart (senere end 1 år efter 
studiestart, hvis det står i Studieordningen) 

 

Ønsker ikke at være tilmeldt alle eksamener, angiv nedenfor hvilken eksamen   
Ønsker at gå til gruppeeksamen alene, angiv nedenfor hvilken eksamen  
Ønsker at gå et semester om  
Ønsker en mundtlig eksamen lukket for offentligheden, angiv nedenfor hvilken eksamen  
Ønsker at aflægge eksamen på et andet sprog end uddannelsens normale sprog, angiv nedenfor 
hvilken eksamen 

 

Ønsker at der ikke skal lægges vægt på formulerings – og staveevne i eksamensprojekter, hvor 
dette er angivet i studieordningen 

 

Ansøger om særlige prøvevilkår (f.eks. ekstra tid) af dokumenterbare grunde (se vedlagte bilag) i 
forbindelse med følgende: 
                                                  Mundtlige eksaminer    ☐                   Skriftlige eksaminer ☐ 

 

Ansøger om dispensation fra anden regel, angiv hvilken  
 
Hvorfor søger du dispensation? Beskriv din situation og hvorfor du mener, at du skal have en 
dispensation. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Hvilken dokumentation har du vedlagt og hvorfor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Dato:  Underskrift:  
 
 
Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du modtage et svar med afgørelsen i digitalpost. Hvis din 
ansøgning imødekommes og du gives dispensation, vil det fremgå af afgørelsen hvad og hvilke eksaminer 
du får dispensation til.   
 
Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du læse mere om eventuel klageadgang på 
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/klagevejledning   

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/klagevejledning
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