iste:

Huskel

Hvordan skriver
du en ansøgning
om dispensation

?

1

Få formalia
på plads

Læs din uddannelses
vejledning om at søge
dispensation på din
studieinformationsside på
KUnet under:
Planlæg dit studie >
Regler og dispensationer
> Dispensation
fra regler

5

Dispensation kort fortalt
Når du søger om dispensation fra en regel, skal du
kunne beskrive og dokumentere de konkrete grunde til,
at du beder om dispensation fra reglen, og hvordan din
situation adskiller sig fra dine medstuderendes situation.
Din ansøgning behandles typisk i studienævnet, i et
dispensationsudvalg eller af administrationen. Du skal
klæde dem på til at træffe en såkaldt tilstrækkeligt
oplyst beslutning.

2

Beskriv hvad
du vil opnå

Skriv i starten af din ansøgning,
hvad du gerne vil opnå.
Afklar gerne inden da, hvad du
kan søge om.

3

Udfold
dine
grunde

Udfold de konkrete
grunde til, at du søger
om dispensation.
Henvis undervejs til evt.
dokumentation.

Hvis du er i tvivl kan du kontakte
studievejledningen eller Studenterambassadøren.

Få hjælp til ansøgningen
Kontakt din studievejledning eller Studenterambassadøren.
Vi læser gerne din ansøgning igennem og giver input til
den.
Kontakt os endelig.

Afklar følgende inden du skriver din ansøgning:
• Hvad vil du opnå?
• Hvad står der i uddannelsens vejledning om
at søge dispensation?
• Er der krav til dokumentation?
• Hvem træffer afgørelsen?
Se nedenfor hvad din ansøgning
skal indeholde.

4

Står der
i re
at du ska glerne,
l
usædvan beskrive
lige forh
old?
LÆS OM
HVA
KAN VÆ D DET
RE HER

Vedlæg
dokumentation

Vi anbefaler, at dokumentationen så konkret som
muligt underbygger dine grunde til at søge dispensation (fx en detaljeret lægeerklæring). Undersøg i
uddannelsens vejledning på din studieinformationsside, om der er krav til dokumentation.
Vedlæg dokumentationen i så tilgængelig og nemt
overskuelig en form som muligt.

6

Send ansøgningen via formular på KUnet
På de fleste fakulteter finder du en blanket til dispensationsansøgninger på din studieinformationsside. Hvis dette ikke gælder
på dit fakultet, skal du sende din ansøgning fra din KUmail.

