
Ansøgning om dispensation 
til midlertidig kandidatindskrivning 

Studienævnssekretariatet 
Science and Technology 

 

 
Årskortnummer:  

Navn:  

Telefonnummer:  

Bemærk: Har vi brug for at maile til dig, gør vi det til din 
universitets-mailadresse på post.au.dk 

 

 
Hvilken kandidatuddannelse ansøger du om 
midlertidig indskrivning på? 

 

Hvor længe ansøger du om midlertidig 
kandidatindskrivning? 

 

Hvad mangler du for at afslutte din 
bacheloruddannelse? 
Anfør titel/omfang/eksamenstermin på de 
bachelorkurser, du mangler at bestå: 

 
 
 
 
 
 
Bachelorprojekt: Afleveres hvornår? 

 

Hvilke kandidatkurser vil du bestå i den 
midlertidige kandidatindskrivning: 
Anfør kursustitel/omfang/eksamenstermin: 

 

 

 

 
BAGSIDEN SKAL UDFYLDES 

Din begrundelse for denne ansøgning, dvs. hvad er begrundelsen for at dit studieforløb er 
anderledes. 



Der skal vedlægges et godkendt kandidatprogram. Programmer skal godkendes hos din 
uddannelsesansvarlige/undervisningsudvalgsformand. Programmet kan være af en mere 
foreløbig karakter – dvs. at du ikke allerede nu kender alle de kursusaktiviteter, som skal 
indgå i kandidatuddannelsen. 

 
Der skal vedlægges et revideret bachelorprogram – men kun såfremt der er sket ændringer i 
programmet siden sidste godkendelse. 

 
Regler og administration: 

 

Vi lægger afgørende vægt på, at der foreligger en plan for hurtigst mulig afslutning af 
bacheloruddannelsen og en foreløbig plan for kandidatuddannelsen (kandidatprogrammet). Det er 
endvidere væsentligt at fremhæve, at det forudsættes, at den studerende prioriterer at færdiggøre 
sin bacheloruddannelse forud for start på kandidatuddannelsen, og forlængelse af den midlertidige 
indskrivning kan ikke påregnes. 

 

 

Forudsætning for optagelse på kandidatuddannelse - se hele gældende adgangsbekendtgørelse på: 
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/4/41/41-02/ 

 

Gældende uddannelsesbekendtgørelse: § 8.  

Universitetet kan tilmelde studerende, som er optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse ved universitetet, til 

fag, fagelementer og prøver i op til 30 ECTS-point på en kandidatuddannelse, hvis universitetet skønner, at den 

studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag 

eller fagelementer på kandidatuddannelsen. 

Se nærmere oplysninger om midlertidig indskrivning ved Science and Technology på   
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/saerligt-for-
bachelorstuderende/midlertidig-indskrivning-paa-kandidatstudiet/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dato:   Din underskrift   
 
 
 
 

 

Ansøgninger indsendes til Studiekontoret ved Science and Technology 
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