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Information om regler og betingelser for studerende ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi 

 

Studerende på Aalborg Universitet er forpligtede til at opfylde en række regler og betingelser. De fleste stude-

rende får ikke problemer med dette, men nogle gør. I en række tilfælde har studienævnet mulighed for at di-

spensere fra universitetets regler, såfremt dispensationen kan begrundes i særlige eller usædvanlige forhold for 

den enkelte studerende. Studienævnet oplever dog desværre også et stigende antal studerende, som kommer 

i problemer med ét eller flere af regelsættene, men hvor der ikke er grundlag for at dispensere. I de tilfælde 

udskrives den studerende af studiet. 

 

Denne skrivelse er et forsøg på at informere om de regler og betingelser, hvor studienævnet oftest oplever 

problemer. Vi håber, at en øget opmærksomhed kan forhindre mange af de problemer, som nogle studerende i 

dag oplever. Studerende på Aalborg Universitet har selv ansvar for at orientere sig i de forskellige regelsæt, 

som ligger på forskellige hjemmesider. De vigtigste kilder til information om studiet og dets regler findes i de 

enkelte studieordninger 

http://www.ses.aau.dk/studienaevn/kemi-miljoe-bioteknologi/studieordninger/ 

i Fællesbestemmelserne 

http://www.tek-nat.aau.dk/digitalAssets/250/250001_faellesbestemmelser161116.pdf 

samt i Eksamensordningen 

http://www.tek-nat.aau.dk/digitalAssets/249/249976_endelig_eksamensordning151116.pdf 

Desuden findes der information om forskellige forhold bl.a. på skolens hjemmeside 

http://www.ses.aau.dk/til-studerende-ansatte/blanketter-regler/ 

og der er særlige regler vedr. plagiering og eksamenssnyd 

http://www.plagiat.aau.dk/ 

 

Dispensationer 

Studienævnet har mulighed for efter ansøgning at dispensere fra en del af universitetets regler, som beskrevet i 

enten Fællesbestemmelserne eller i Eksamensordningen. Nogle dispensationer gives dog af andre instanser 

end studienævnet. Studienævnet kan kun dispensere fra universitetets regler i de tilfælde, hvor der findes sær-

lige eller usædvanlige forhold, som kan lægges til grund for en dispensation. Det påhviler normalt den stude-

rende at dokumentere særlige forhold (f.eks. i form af lægeerklæringer).  En hyppig misforståelse er forventnin-

gen om, at studienævnet kun afviser at dispensere i tilfælde, hvor studienævnet kan finde en årsag til at afvise 

en dispensationsansøgning. 
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Forhold, der kan betragtes som usædvanlige/særlige 

 er usædvanlige i den betydning, at det ikke er noget, man ofte oplever (som forekommer rutinemæs-

sigt). 

 ligger uden for ens kontrol. Det må altså ikke være noget, man kunne have undgået ved almindelig om-

tanke, som man burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”ens egen skyld”. 

 har været af afgørende betydning for ens mulighed for at overholde den eller de regler, man søger di-

spensation fra. 

Krav til lægeerklæringer 

 Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at man har været syg. 

 Det bør fremgå, at lægen har vurderet, at man er eller har været syg, har eller har haft en sygdom eller 

er eller har været sygemeldt. 

 Det skal fremgå af lægeerklæringen, hvordan ens sygdom har relevans for din dispensationsansøg-

ning. 

 Det skal fremgå af lægeerklæringen i hvilken periode man har været eller er syg. 

 Der skal oplyses, om sygdommen forventes at være tidsbegrænset eller permanent. Hvis der er tale 

om en tidsbegrænset sygdom skal det fremgå, fra hvilken dato til hvilken dato, man forventes at være 

syg.  

 

Eksamensforsøg 

Studienævnet oplever hyppigt ansøgninger om dispensation til ekstra prøveforsøg. Der er ikke grundlag for at 

imødekomme alle ansøgninger, og opbrugte eksamensforsøg er årsag til at en del studerende udskrives. Antal-

let af eksamensforsøg reguleres af Eksamensordningen kap. 8.  

 Man har 3 prøveforsøg til hvert modul. Består man ikke ét eller flere af uddannelsens moduler indenfor 

disse tre forsøg, så bliver man som udgangspunkt udskrevet fra universitetet. Studienævnet kan di-

spensere fra denne regel, men kun såfremt der foreligger særlige forhold. Det er ikke et særligt forhold 

at anføre, at modulet er særligt vanskeligt. Det kan derimod være grund til at man følger undervisnin-

gen i modulet én gang til inden sit sidste prøveforsøg.  

 Er man syg til eksamen, kan man få en sygeeksamen, uden at den eksamen hvor man var syg, tæller 

som et forsøg. Dette vil normalt kræve at en lægeerklæring eller en kopi af journal indleveres til studie-

sekretæren senest 2 uger efter eksamen, samt at man har konsulteret sin læge på eksamensdagen. 

En del studerende undlader dette, og det giver problemer, hvis ikke det efterfølgende prøveforsøg be-

stås. Det er derfor vigtigt, at man får søgt om sygeeksamen i de tilfælde, udeblivelse fra en eksamen 

rent faktisk skyldes sygdom. 

 

Førsteårsprøven 

Studienævnet oplever et stigende antal studerende, der ikke opfylder betingelserne beskrevet i Førsteårsprø-

ven og derfor udskrives. Denne består af to betingelser, som alene berører studerende på 1. studieår, jvf. Ek-

samensordningen kap. 6.  

 Deltagelseskravet. Alle studerende skal deltage og opnå en bedømmelse i prøver i alle kurser og pro-

jekter på 1. og 2. sem. Udebliver man uden grund fra eksamen, udskrives man fra studiet. Man kan kun 

deltage i en reeksamen, hvis man forinden også har deltaget i den ordinære eksamen. Studienævnet 

kan dispensere fra denne regel, men kun såfremt der foreligger usædvanlige forhold. Alle studerende 

skal derfor deltage i alle de ordinære prøver på 1. studieår.  

 Beståelseskravet. Alle moduler (kurser og projekter) på 1. studieår skal være bestået senest 24 mdr. 

efter studiestart. Hvis man ikke består ét eller flere moduler i løbet af 1. studieår, må man tilmelde sig 

dette modul i forbindelse med den førstkommende ordinære eksamen samtidig med eksamener på 

hhv. 3. og 4. sem. Man bør igen følge al undervisning i de pågældende moduler. Studienævnet kan di-

spensere fra denne regel, men kun såfremt der foreligger usædvanlige forhold. 
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Studieplanlægning 

Studienævnet oplever jævnligt problemer hos studerende, som kunne have været undgået med en god studie-

planlægning. 

 Studienævnet oplever ofte studerende, som er dumpet 1. og 2. prøveforsøg, som året efter deltager i 3. 

prøveforsøg uden igen at have deltaget i undervisningen i det pågældende modul, og som følge deraf 

dumper også for 3. gang. Som studerende bør man derfor tage det at dumpe et modul som et klart 

tegn på, at der er centrale dele af det pågældende modul, man ikke har forstået i tilstrækkelig grad. 

Derfor er det normalt vigtigt at følge al undervisning igen i dette modul, også selvom det kan betyde, at 

man må prioritere denne undervisning højere, end noget af undervisningen på det efterfølgende seme-

ster. Det er vigtigt, at man får ryddet op og bestået sine moduler bagfra i studiet.  

 En del studerende, som mangler at bestå ét eller flere moduler, undlader at lave en skriftlig studiehand-

leplan over den resterende del af deres studie og får derfor ikke skabt sig et overblik over deres egen 

studiesituation. De decentrale studievejledere kan hjælpe med at skrive studiehandleplaner og findes 

på http://www.ses.aau.dk/kontakt/studievejledere/.  

 

Optagelse på kandidatuddannelse 

Studienævnet oplever af og til at afvise at studerende med uafsluttede BSc-uddannelser kan fortsætte på en 

kandidatuddannelse. 

 Kravet for optagelse på en kandidatuddannelse er  en afsluttet, relevant BSc-uddannelse. Studienæv-

net kan dispensere fra dette krav under forudsætning af, at 1. studieår er bestået, samt at det vurderes, 

at den studerende har faglige forudsætninger for at fortsætte kandidatstudiet. Især ikke-beståede mo-

duler på 3. og 4. semester forhindrer jævnligt optagelse på et kandidatstudie, hvis de vurderes at udgø-

re et nødvendigt grundlag for nogle af modulerne på kandidatstudiet. Bl.a. derfor er det vigtigt, at man 

rydder op bagfra i sit studie. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 
Niels T. Eriksen 
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