ANSØGNING OM DISPENSATION – 6-ÅRSREGLEN
AKADEMI- OG DIPLOMUDDANNELSE
Jf. bekendtgørelserne på Akademi- og diplomuddannelserne kan der i særlige tilfælde dispenseres fra 6-årsreglen.
Akademiuddannelse: Bekendtgørelse om akademiuddannelser, BEK nr. 985 af 28.06.2018, kapitel 2, stk. 6.
Diplomuddannelse: Bekendtgørelse om diplomuddannelser, BEK nr. 1012 af 02.07.2018, kapitel 2, stk. 6.
En akademi- eller diplomuddannelse skal som udgangspunkt afsluttes inden 6 år efter den er påbegyndt. Dette er
hensigtsmæssigt i forhold til at skabe sammenhæng i den studerendes undervisningsforløb og i forhold til, at den
viden og studieordning, der arbejdes ud fra, løbende forandres og revideres.
Der kan ansøges om dispensation for 6 års reglen hvis du pga. særlige omstændigheder ikke har kunnet færdiggøre
din uddannelse indenfor 6 år. Dette er at forstå som forhold, du ikke selv har haft indflydelse på. Eksempelvis
sygdom, barsel, eller ulykke hos dig selv eller nærmeste pårørende.
Når du ansøger om dispensation, skal du begrunde ansøgningen med hvilke særlige omstændigheder, du mener kan
ligge til grund for din ansøgning. Du skal også, så vidt muligt, vedlægge dokumentation herfor.
Desuden skal du anføre hvilke moduler, du allerede har gennemført, samt en plan for hvornår du forventer at
afslutte uddannelsen (senest 8 år efter uddannelsen er påbegyndt).
Den estimerede sagsbehandlingstid er på maksimalt 6 uger fra vi har modtaget din ansøgning.
Bemærk at der i forbindelse med helligdage og ferier kan forekomme længere sagsbehandlingstider.
Fulde navn
Studienummer
Telefon
Mailadresse hvor du kan kontaktes
Hvilken akademi-/diplomuddannelse
er du optaget på?
Hvornår påbegyndte du din akademi/diplomuddannelse?
SKRIV MED BLOKBOGSTAVER

Hvilke moduler har du gennemført i dit uddannelsesforløb?
Angiv modultitel og årstal for de moduler, som du allerede har gennemført.

Angiv en tidsplan for hvornår du forventer at afslutte din uddannelse.
Uddannelsen skal afsluttes senest 8 år efter uddannelsen er påbegyndt.

Hvilke særlige omstændigheder ligger til grund for din ansøgning om dispensation?
Du skal for så vidt muligt, vedlægge dokumentation herfor.

Dato og underskrift

BEMÆRK
For at opnå dispensation gælder følgende for begge uddannelser:
 At der kun dispenseres, såfremt dele af den pågældende uddannelse er taget hos Professionshøjskolen Absalon.
 At afgangsprojektet tages hos Professionshøjskolen Absalon.
Den udfyldte ansøgning samt eventuelle relevante dokumenter, sendes vedhæftet på mail via sikker post til
sikkerpost-uddservice@pha.dk. I emnefeltet skal du skrive: ”EVU – Dispensationsansøgning”.
Hvis du i øvrigt har spørgsmål om dispensation, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Rikke Rasch på tlf.
7248 2712 eller mail rirc@pha.dk.
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