Vejledning til ansøgning

- til masterstudienævnet for samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Dispensation

Du skal søge studienævnet om dispensation, hvis du ønsker at afvige fra de gældende studieregler
herunder eksamensreglerne. Studieregler er angivet i enten studieordningen eller fagbeskrivelsen.
Din dispensationsansøgning skal behandles af studienævnet på et møde, og det er derfor vigtigt, at du
sender din ansøgning i god tid før et studienævnsmøde. Du skal sende din ansøgning til
studienaevnmaster@sam.sdu.dk senest to uger før mødet afholdes. Vær opmærksom på særlige frister for
eksamensforhold – se nedenfor.
Brug allerhelst et af de fortrykte skemaer eller skriv din ansøgning direkte i mailen.
Dispensationsansøgningen skal indeholde:
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Cpr-nummer
Arbejdstelefon
Masterstudie
Hvad søger du om
Hvorfor søger du (begrundelse)
Dokumentation for relevante forhold

Alle dispensationsansøgninger skal indeholde en begrundelse. Det er begrundelsen, der afgør, om der bl.a.
foreligger usædvanlige forhold, som bevirker, at din ansøgning berettiger til en dispensation. Mangler der
dokumentation, kan vi ofte ikke belyse din ansøgning tilstrækkeligt. I så fald vil vi altid kontakte dig for en
uddybning af din ansøgning. Derfor bedes du angive din arbejdstelefon.
Er din ansøgning begrundet i egen sygdom skal du vedlægge dokumentation herfor (fx lægeerklæring).
Er din ansøgning begrundet i sygdom i nærmeste familie, skal du vedlægge dokumentation (fx
lægeerklæring) for, at dette har påvirket dig og din situation
Er din ansøgning med ønske om studietidsforlængelse, skal du vedlægge en oversigt over beståede fag.
- Særlige eksamensforhold
Hvis du søger om særlige eksamensforhold (forlænget tid, særlige eller ændrede eksamensvilkår eller lign.),
er ansøgningsfristen senest 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen.

Hvis du har en dokumenteret, permanent, psykisk eller fysisk lidelse, har du mulighed for at søge om
forlænget tid til eksamen. I din ansøgning skal du redegøre for, hvordan din funktionsnedsættelse påvirker
dig i eksamenssituationen.
Er du bosiddende i udlandet kan du til mundtlige prøver søge om forlægning af eksamenssted. Ansøgning
herom skal være studienævnet i hænde 1. november for vintereksamen eller 1. april for sommereksamen.

Merit – et skema pr. fag
- Forhåndsmerit
Hvis du ønsker at følge et fag på en anden masteruddannelse fx på et andet universitet eller et andet
fakultet end der hvor du læser, bør du på forhånd søge om en forhåndsgodkendelse af faget. Ansøgningen
skal vedlægges en fagbeskrivelse, læseplan eller lignende for at der kan foretages en faglig vurdering af det
pågældende fag.
- Merit
Hvis du ønsker merit for allerede beståede fag fra en anden dansk masteruddannelse udbudt efter regler
om masteruddannelse skal du søge om en merit. Vær her opmærksom på at kandidatfag ikke kan meriteres
ind i en masteruddannelse udbudt efter masterbekendtgørelsen. Du skal være indskrevet på en SDU
uddannelse for at vi kan give dig en merit. Ansøgningen skal vedlægges en fagbeskrivelse, læseplan eller
lignende for at der kan foretages en faglig ækvivalensvurdering af det pågældende fag. Du skal angive
tydeligt i din ansøgning hvilket fag, som du ønsker merit for.

Svar på din ansøgning
Hvis du er studerende allerede på SDU: Svaret på din ansøgning bliver sendt til dig på din SDU mailadresse
snarest muligt efter en afgørelse er truffet. Derfor er det vigtigt du har din studentermail omdirigeret til din
arbejdsmail eller smartphone
Du modtager altid en kvitteringsmail med modtagelsen af din ansøgning. Vi bestræber os på at have
behandlet din ansøgning inden for 4 uger, men afhængigt af studienævnets mødekadence kan længere
sagsbehandlingstid forekomme. Vi vil orientere dig om status undervejs.

Vejledning undervejs
Er du i tvivl om, hvilke fag, som du kan søge merit for eller hvilke regler, der gælder ift. studieændringer,
bør du altid kontakte din studiekoordinator eller studieleder på den enkelte masteruddannelse. Du kan
også kontakte masterstudienævnet på studienaevnmaster@sam.sdu.dk

August 2015

