Dispensationsskema 2019

Vejledning til skemaet:
Udfyld skemaet med dine personoplysninger. Markér med flueben i boksen dét eller de forhold, du vil søge vurdering af.
Gem skemaet med dine oplysninger og tilknyt skemaet samt al relevant dokumentation ud fra vejledningen til det
pågældende forhold (se side 2 og 3 af dette skema) til din ansøgning på optagelse.dk.

Fulde navn:

Mobilnr:

Fødselsdato:

Mail:

Studie(r), du søger optag på i 2019 på Københavns Universitet:

Jeg søger om at få vurderet følgende
 Hurtigstartsbonus
 Begrænsning af dobbeltuddannelse
 Tidligere udmeldt af samme uddannelse
 Karakterkrav på 6,0 – fordi mine karakterer i gymnasiet blev påvirket af
usædvanlige forhold
 Karakterkrav på 6,0 – fordi jeg har tilsvarende faglige kvalifikationer
 Usædvanlige forhold
 Overskridelse af tidsfrister
 Anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer som et eller flere
specifikke adgangskrav. Faget / fagene, jeg mangler, er:

 Jeg har tilknyttet dette skema og al relevant dokumentation til min ansøgning på optagelse.dk
ud fra vejledningen til det/de forhold, jeg vil søge vurdering af (vejledning til dokumentation
findes på side 2 og 3 af dette skema eller på studier.ku.dk)

Her finder du vejledningen til den nødvendige dokumentation:
Hurtigstartsbonus
Relevant dokumentation kan være:
 Bevis for værnepligtstjeneste
 Bevis for udsendelse igennem NATO
 Kopi af vandrejournal eller andet bevis for adoption eller barsel
 Lægeerklæring, sygejournal, udtalelse fra psykolog eller psykiater ved længerevarende sygdom
(både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 Lægeerklæring eller dokumentation ved pasning af nærtstående (handicappede, alvorligt syge
eller døende)
 Kontrakt med Team Danmark eller anden organisation ved træning til og deltagelse i Olympiske
Lege/Paralympiske Lege

Begrænsning af dobbeltuddannelse


Kort fritekst, hvor du redegør for, hvorfor du ikke kan anvende din tidligere uddannelse på
arbejdsmarkedet

Relevant dokumentation kan derudover være:
 Dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse
 Lægeerklæring eller sygejournal, du har fået ved konstatering af tabt erhvervsevne
 Dokumentation for at din tidligere gennemførte uddannelse ikke længere giver adgang til
arbejdsmarkedet

Tidligere udmeldt af samme uddannelse


Kort fritekst, hvor du redegør for, hvorfor du tidligere er blevet udmeldt af samme uddannelse

Relevant dokumentation kan derudover være:
 Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan
forholdene påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at
studere nu. Er forholdene stadig gældende, skal lægeerklæringen indeholde en prognose for
varigheden
 Sygejournal ved længerevarende sygdom
 Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder psykologens faglige vurdering af, hvordan
forholdende påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til
at studere nu. Er forholdene stadig gældende skal udtalelsen indeholde en prognose for
varigheden.
 Eksamensbeviser for eventuelle fag, kurser eller uddannelser du har bestået før og efter du blev
udmeldt af uddannelsen

Karakterkrav (usædvanlige forhold)


Kort fritekst, hvor du redegør for de usædvanlige forhold

Relevant dokumentation kan derudover være:
 Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan
forholdene påvirkede dig tidligere, og i hvilken grad de påvirker dig nu. Er forholdene stadig
gældende skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden
 Sygejournal ved længerevarende sygdom
 Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder psykologens faglige vurdering af, hvordan
forholdene påvirkede dig, og i hvilken grad de påvirker dig nu. Er forholdene stadig gældende
skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden
 Lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående
pårørende
 Specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser
 Politirapport





Standpunkts- og årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
Folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt, hvis de usædvanlige forhold startede i
slutningen af folkeskolen)
Udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Karakterkrav (tilsvarende faglige kvalifikationer)




Kort fritekst, hvor du redegør for, hvordan du mener at have opnået evner, der svarer til
karakterkravet på mindst 6,0
Din gymnasiale eksamen
Dokumentation for den/de eksamen(er), du mener, kan erstatte karakterkravet

Usædvanlige forhold


Kort fritekst, hvor du redegør for de usædvanlige forhold

Relevant dokumentation kan derudover være:
 Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan
forholdene påvirkede dig tidligere, og i hvilken grad de påvirker dig nu. Er forholdene stadig
gældende skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden
 Sygejournal ved længerevarende sygdom
 Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder psykologens faglige vurdering af, hvordan
forholdene påvirkede dig, og i hvilken grad de påvirker dig nu. Er forholdene stadig gældende
skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden
 Lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående
pårørende
 Specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser
 Politirapport
 Standpunkts- og årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
 Folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt, hvis de usædvanlige forhold startede i
slutningen af folkeskolen)
 Udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Overskridelse af tidsfrister


Kort fritekst, hvor du redegør for de usædvanlige forhold, der har forhindret dig i at overholde
tidsfristen

Relevant dokumentation kan derudover være:
 Lægeerklæring med en tidsangivelse af forløbet/forholdet, der har forhindret dig i at overholde
tidsfristen
 Udtalelse fra autoriseret psykolog med en tidsangivelse af forløbet/forholdet, der har forhindret
dig i at overholde tidsfristen

Anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer






Kort fritekst, hvor du redegør for, hvordan du mener at have opnået evner tilsvarende indholdet i
det specifikke gymnasiale fag
Dokumentation for de erfaringer, aktiviteter og/eller uddannelse, du ønsker, vurderingen skal
baseres på
Din gymnasiale eksamen
Hvis du har aflagt eksamener på universitetet, eksamensbevis samt dokumentation for fagets
niveau, omfang, timetal og eventuelt pensum
Søger du anerkendelse af danskkvalifikationer: folkeskolens afgangseksamen eller andre
prøvebeviser

