
Henvendelser pga. coronavirus
I løbet af marts begyndte vi at få henvendel-
ser fra studerende i forskellige studienævn om 
de juridiske rammer for de ændringer, univer-
sitetet i øjeblikket gennemfører for undervis-
ning og eksamener. Omkring de ændringer 
er det blandt andet vigtigt at huske på, at: 
 
• det er fastlagt i uddannelsesbekendtgørel-

sen og eksamensbekendtgørelsen, at regler 
om undervisning og eksamensformer skal 
stå i uddannelsens studieordning (hvoraf det 
meste også er udspecificeret for hvert seme-
ster på www.kurser.ku.dk). 

• der står i KU’s vedtægt, at dekanen 
godkender studieordninger efter for-
slag fra studienævnet. (§ 41, stk. 9). 

I samme periode fik vi en håndfuld henvendelser 
fra studerende, som oplever det for indgribende i 
bedømmelsesgrundlaget for en specifik eksamen 
for eksempel at få ændret en eksamen fra mundt-
lig til skriftlig. Her er det blandt andet vigtigt at 
huske på, at der står i eksamensbekendtgørelsen, 
at:

• hvis der foreligger usædvanlige forhold, så 
kan der dispenseres fra de regler i studieord-
ningen, der alene er fastsat af universitetet (§ 
29, stk. 3). 

• Universitetet kan afholde prøver som vi-
deokonferencer eller ved hjælp af an-
dre tekniske foranstaltninger (§ 8).

Rådgivningsbehov i  1.  kvartal
Vi fik 187 henvendelser i 1. kvartal 2020. Det gør 
1. kvartal 2020 til det 1. kvartal med flest henven-
delser siden oprettelsen af Studenterambassadøren 
i 2013. 

De fleste af henvendelserne har været fra stude-
rende på KU, der var i gang med en dispensations-
ansøgning, eksamensklage eller retlig klage. Der-
udover har der også været en del henvendelser om 
disciplinærsager dette kvartal.

I studenterambassadørens nyhedsbrev kan du hvert kvartal følge, hvordan ambassadøren og 
mange andre arbejder på at styrke studerendes retssikkerhed og udvikle dialogen og  forståelsen 
mellem studerende og KU.

Studenterambassadørens nyhedsbrev udkommer hvert kvartal. Det offentliggøres på facebook og www.studenterambassadoer.ku.dk
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Facebookkampagne om vejledning
I februar udgav Styrelsen for Forskning og Uddan-
nelse Studerendes retssikkerhed, en vejledning 
tænkt som ”et værktøj til de medarbejdere på de 
videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitu-
tioner, der behandler sager, hvor der træffes afgø-
relse om de studerendes forhold, bl.a. klagesager.” 
(Studerendes retssikkerhed, s. 6)

Hos Studenterambassadøren vil vi gerne bakke op 
om, at styrelsen sætter fokus på god forvaltnings-
skik på uddannelsesområdet. Derfor slår vi over de 
næste måneder et par gange om ugen interessante 
citater fra vejledningen op på vores facebook-si-
de sammen med vores bud på, hvordan man som 
studerende kan bruge vejledningens indhold som 
støtte i sin dialog med universitetet. 

Vi ser frem til at læse dine kommentarer til opsla-
gene!

Andre aktiviteter 

Workshop med det Teologiske Fagråd
Fagrådet for de studerende på det Teologiske Fa-
kultet havde inviteret Studenterambassadør Bo 
Gad Køhlert til at holde en workshop for fagrådet 
i starten af februar med udgangspunkt i universite-
tets retningslinjer for forebyggelse og håndtering 
af mobning og seksuel chikane.

Præsentation af funktionen for bachelor- 
studerende på 2. semester
Også i starten af februar præsenterede vi kort Stu-
denterambassadørfunktionen ved studievejlednin-
gens semesterstartsarrangementer for bachelorstu-
derende på 2. semester på medicin og odontologi.

Behandling af årsberetning for 2019
Hen mod slutningen af januar sendte studenteram-
bassadøren sin årsberetning for 2019 til universite-
tets direktion. Årsberetningen vil blive behandlet 
på møder fra april til juni i Administrativ Ledelse 
(AL), Fællesmøde for KU’s Uddannelsesstrategiske 
Råd (KUUR) og Studieadministrativt Koordinerings-
udvalg (SAK), Ledelsesteamet (LT), rektoratet og 
KU’s bestyrelse.
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