GUIDE: Hvem kan søge særlige eksamensvilkår og hvordan

Det er vigtigt, at du læser denne guide grundigt igennem, inden du påbegynder din ansøgning om
særlige eksamensvilkår.

Hvem kan søge om særlige eksamensvilkår?
Du kan søge om særlige eksamensvilkår, hvis du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse – eller hvis
du har tilsvarende vanskeligheder. I enkelte tilfælde kan studerende med et andet modersmål end dansk – når
uddannelseslederen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i
prøvesituationen – også søge om særlige eksamensvilkår (jf. BEK nr. 1500 af 02/12/2016 § 19).
OBS: Man kan ikke få særlige eksamensvilkår, pga. sit modersmål, hvis:
• Man har opholdt sig i Danmark i mere end 5 år.
• Har en dansk adgangsgivende eksamen.
• Kommer fra Færøerne, Island, Grønland, Norge eller Sverige.

Hvordan søger man om særlige eksamensvilkår?
Du søger om særlige eksamensvilkår ved at udfylde det ansøgningsskema, som du finder på www.eamv.dk
via:
For studerende → Studievejledning for studerende → Særlige eksamensvilkår
Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, så afleverer du det til studievejledningen – enten fysisk/direkte eller
via mailadressen: studievejledning@eamv.dk

Hvornår søger man om særlige eksamensvilkår?
Ansøgningen skal være studievejleder Simone i hænde senest 4 uger før eksamen. Der kan i enkelte
tilfælde, hvor der er særlige omstændigheder, dispenseres fra denne frist.
Hvis du ansøger på baggrund af en varig funktionsnedsættelse (fx ordblindhed eller et fysisk handicap), så er
det blot nødvendigt at søge én gang. Herefter noterer vi i vores database, at du også fremadrettet er berettiget
til særlige eksamensvilkår.
Hvis du ansøger på baggrund af en midlertidig funktionsnedsættelse (fx graviditet), så gælder bevillingen af
særlige eksamensvilkår udelukkende for det pågældende semesters eksaminer.

Husk dokumentation
Når du søger om særlige eksamensvilkår, så er det vigtigt, at du vedlægger faglig dokumentation.
Godkendt dokumentation
Dysleksi (Ordblind)

Taleinstituttets udredning eller en udtalelse fra taleinstituttets læsevejleder.
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Fysiske
funktionsnedsættelser

Lægeerklæring eller udskrift fra lægejournal.

Psykiske
funktionsnedsættelser

Lægeerklæring eller udskrift fra lægejournal.

Gravide

Ved graviditet i hhv. 1. og 2. trimestre: Lægeerklæring når særlige
graviditetsgener er dokumenteret.
Ved graviditet i 3. trimester: Kopi af vandrejournal.

Ordblindhed og hovedopgaven
Ved bedømmelsen af det afsluttende eksamensprojekt skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt
på den studerendes formulerings- og staveevne. Vi kan som uddannelsesinstitution dispensere herfra for
studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, fx en svær grad af ordblindhed (jf.
BEK nr. 18 af 09/01/2020 §21 samt §37 stk. 4).

Du søger om dispensation for kravet om bedømmelse af formulerings- og staveevne ved at udfylde
ansøgningsskemaet, som du finder på www.eamv.dk via:
For studerende → Studievejledning for studerende → Særlige eksamensvilkår
Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, så afleverer du det til studievejledningen – enten fysisk/direkte eller
via mailadressen: studievejledning@eamv.dk
Ansøgningen skal være studievejledningen i hænde senest 4 uger før afleveringsdatoen.

Afgørelse på ansøgningen
Når din ansøgning er blevet behandlet, så vil du på din EAMV-mail modtage en skriftlig afgørelse fra
studievejledningen. En afgørelse gælder både eksaminer og tilhørende reeksaminer.

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker
hjælp/rådgivning til at udfylde ansøgningsskemaet.
Mail:
studievejledning@eamv.dk
Tlf.:
+45 29 69 37 07

