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Studienævnsvedtagelse vedr. mulighed for at søge dispensation til 

udstedelse af særlig erklæring om sammenhæng mellem eksaminer og 

kurser 

 

24. JUNI 2015 

Som vedtaget enstemmigt på Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale 

Studiers møder afholdt 24. juni 2015. 

 

For eksaminer aflagt på ToRS’ uddannelser, både centralt-fags-eksaminer 

og tilvalgseksaminer, og særligt for KA-niveau-eksaminer, gælder det at 

navnene på eksaminerne ofte karakteriseres ved at udgøre store og i 

udgangspunktet tomme kategorier så som: ”Særligt studeret emne”, 

”Valgfag”, ”Aktuel tematisk problemstilling”, ”Emnekursus A”, ”Særligt 

studeret område”, ”Supplerende frit emne”, ”Metodisk emne B”, ”Realia 2”, 

”Kulturanalytisk emne 1” - osv. osv. 

 

Disse navne, sammen med bedømmelsen og ECTS-vægten af den 

pågældende eksamen, er det eneste der påføres eksamensbeviset for den 

studerende der har aflagt den pågældende eksamen. 

 

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier har i den forbindelse 

vedtaget, at hvis der foreligger særlige faglige omstændigheder som taler 

for, fx at man har behov for officielt attesteret nærmere udspecificering i 

forbindelse med ansøgning om optag på en uddannelse udenfor ToRS, eller 

lignende, kan man som studerende søge om dispensation til at få udstedt en 

særlig erklæring, på hvilken navnet på det kursus en given eksamen er aflagt 

på baggrund af, anføres. 

 

 



 

SIDE 2 AF 2 Ansøgning indgives af den enkelte studerende jf.: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/ og skal indeholde 

følgende:  

 

 Redegørelse for, og dokumentation af, de særlige faglige 

omstændigheder der taler for at der bør dispenseres til udstedelse af 

særlig erklæring om sammenhæng mellem eksaminer og kurser. 

 Præcis og fyldestgørende angivelse af navnene på både eksaminer og 

kurser der søges påført erklæringen, samt sammenhængen mellem 

dem, i alle tilfælde. 

 

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier kan i nogle tilfælde 

ikke selv identificere navnet på det kursus en given eksamen er aflagt på 

baggrund af, som følge af den måde hvorpå de studieadministrative 

strukturerer og procedurer er indrettet, hvilket er én blandt adskillige 

vægtige årsager til at kursusnavne ikke generelt kan påføres på 

eksamensbeviser for nuværende. 

 

Derfor er det vigtigt at den enkelte studerende selv nøje anfører navne på 

kursus/kurser og omhyggeligt præciserer sammenhæng til 

eksamen/eksaminer, når ansøgning indgives. 

 

I det tilfælde at der ikke foreligger særlige faglige omstændigheder, der taler 

for at Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier bør dispensere 

til udstedelse af særlig erklæring om sammenhæng mellem eksaminer og 

kurser, har den enkelte studerende mulighed for selv at udarbejde en sådan 

erklæring til egen brug. 

 

Det vil blive hilst velkomment, hvis udviklinger kommer til at bevirke at det 

på et relevant tidspunkt ude i fremtiden vil blive muligt generelt at påføre 

kursusnavne, og evt. også andre relevante yderligere oplysninger, på 

eksamensbeviser. Men indtil sådanne udviklinger evt. måtte indtræffe, kan 

der kun udstedes separat særlig erklæringer om sammenhæng mellem 

eksamen og kursus, enten af Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale 

Studier, hvis der dispenseres hertil, efter individuel ansøgning, på baggrund 

af at særlige faglige omstændigheder taler for; ellers udarbejdet af den 

enkelte studerende selv til egen brug. 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/retningslinier/

