
Nyhedsbrev til faglige vejledere – Eksamen  

Eksamensperioden er i gang for de fleste studerende, og mange sidder dybt begravet i forberedelserne til 

eksamen. Det kan sætte forskellige ting i gang i de studerende, som har brug for jeres vejledning. Nogle 

studerende har brug for at kende til reglerne for en udskudt eksamen, og andre har måske brug for vejledning 

til at komme igennem eksamensperioden. Derfor stiller vi i dette nyhedsbrev skarpt på vejledningstips, du 

kan give videre til de vejledningssøgende i den forbindelse. 

 

 

Nyhedsbrevet udkommer næste gang i februar, hvor temaet er Studieteknikker. Ønsker du ikke at modtage 

de kommende udgaver af dette nyhedsbrev så meld dig fra her. 

 

Mvh. Mette, Mikkel og Iben fra Studie- og trivselsvejledningen. 

Månedens vejledningstip 

1. Dispensation til eksamen. Nogle gange går livet ikke som planlagt og det kan blive nødvendigt for 

studerende at søge om dispensation for eksamen. Du kan orientere dig i SDU’s regler for dispensation 

her. Yderligere kan den studerende have brug for at høre om proceduren for at søge om dispensation 

på jeres studie samt hjælp til at lave en individuel studieplan, afhængigt af de lokale retningslinjer på 

jeres fakultet.  

2. Hjælp til eksamensforberedelse. Det kan tage lang tid at knække, hvordan man forbereder sig bedst til 

en eksamen. Derfor kan du også opleve, at der er studerende, som efterspørger råd til at læse op til 

eksamen. Her vil vi anbefale at huske på, at læringsstile og hukommelse er meget individuelt. Opfordre 

gerne den studerende til at undersøge, hvad der passer bedst til ham/hende og træk på den erfaring, 

som den studerende allerede har om, hvad der virker for vedkommende. Som et ekstra tip kan det også 

være godt at snakke med den studerende om at balancere sit liv i forberedelsestiden, så der også er 

fokus på at lade op og gøre aktiviteter, som giver energi. 

3. Eksamensnervøsitet eller -angst. Snakker du med studerende, som bliver meget påvirkede af eksamen, 

så henvis dem gerne til Studie- og trivselsvejledningen, Studenterrådgivningen eller andre relevante 

tilbud, som kan hjælpe dem med at håndtere det. Og lad dem vide, at det er noget, man kan gøre noget 

ved.  

Webinar om eksamensforberedelse 

Du er også meget velkommen til at henvise de 

studerende til denne side, hvor vi har en 

webinarserie, der hedder ”klar til eksamen”. 

Webinarerne er relevante for alle studerende. 

 

Karrierearrangementer for studerende: 

Ved SDU’s karrierearrangementer kan du forberede 

dig på din fremtidige karriere. 

Se mere om Karrierearrangementerne her 

mailto:vejledning@sdu.dk
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/amerikanske_studier_bachelor/vejledning/studieregler/dispensation
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/amerikanske_studier_bachelor/vejledning/vejledning/studieogtrivsel/kurser/webinaroptagelser
https://mitsdu.dk/da/rio/karrierearrangementer

