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Elitesport på
DTU



Når du som elitesportsudøver studerer på DTU, 
er det på samme vilkår som andre studerende. 
DTU har et meget fleksibelt studieår og regelsæt, 
og det forventes derfor, at du tilrettelægger dit 
studie, så din elitesport kan varetages ved siden 
af. Dog kan det blive nødvendigt for dig at søge 
dispensation i løbet af dit studium, hvis du ikke 
opfylder de regler eller tidsfrister, der gælder for 
din uddannelse på DTU. Dette kan skyldes udta-
gelser eller andet i forbindelse med din elitesport. 
Der gives ikke generelle dispensationer med 
grundlag i elitesporten, men der skal altid søges 
om dispensation på baggrund af de konkrete for-
hold, som forhindrer dig i at følge studieplanen.

Vi anbefaler, at du inden kursustilmeldingen til 
hvert semester gennemgår din studieplan, så 
du i god tid kan søge eventuelle dispensationer 
eller kan få sparring hos studievejledningen 
eller hos din studieleder på din plan ift. en mere 
fleksibel planlægning.

Dispensationsansøgningen skal uploades til 
Dispensationssystemet på dispensation.dtu.dk 

Studievejledningen har udviklet en god folder, 
der kan hjælpe dig igennem processen om at 
søge dispensation.
Når du er elitesportsudøver, så skal din stu-
dieplan, i studieplanlæggeren, også indeholde 
dine allerede kendte sportsaktiviteter.

Hvad vil det sige at være  
elitesportsudøver

På DTU betragtes du som elitesportsudøver, hvis 
du  deltager på højeste niveau i den internationale 
konkurrencestruktur inden for den pågældende 
sportsgren, og at du derfor også er udpeget af 
Team Danmark eller tilsvarende. Studerende der 
dyrker sport på et lavere niveau, kan undtagelses-
vist være omfattet af reglerne, hvis der er udsigt 
til, at han/hun senere bliver udøver på eliteniveau.

Tidsforbrug til træning, turnering og andre 
sporslige forpligtelser forventes at være på et 
minimum af 15-20 timer om ugen.
Du skal som elitesportsudøver kunne doku-
menterer eliteniveauet ex. ved en udtalelse eller 

At være elitesportsudøver eller -træner 

og samtidig studerende på DTU

Dispensation på baggrund af elitesport

Som elitesportsudøver på DTU kan  
der søges om dispensation for:

•  Studieaktivitetskravet
•  Maksimal studietid
•  Førsteårsprøven (som konsekvens  

af nedsat studieaktivitetskrav)
•  Forlængelse af projektperiode for afslut-

tende projekter

Elitesport kan som udgangspunkt ikke  
bruges som dispensationsårsag for:

•  5 ECTS reglen pr. studieår
•  Eksra eksmensforsøg



sportslig godkendelse fra det relevante forbund.

Behov for dispensation

Som elitesportsudøver på DTU gælder som 
hovedregel samme dispensationsmuligheder i 
forbindelse med gruppearbejde, eksamen eller 
obligatoriske undervisningselementer, som 
andre studerende.

Eksamen
Har du brug for at få rykket en eksamensdato 
eller ændret eksamensformen, beror det på en 
individuel aftale med under viser/kursusansvar-
lig eller vejleder. Det er en forudsætning, at det 
praktisk er muligt i forhold til studie ordning og 
undervisers andre forpligtelser. Afdelingen for 
Uddannelse og Studerende kan inddrages, hvor 
dette er nødvendigt.

Gruppearbejde
Efter aftale med underviser, kan der dispenseres 
for kravet om deltagelse i gruppe arbejde, hvis 
gruppearbejdsformen ikke er en del af kursets 
læringsmål. Der tages hensyn til elitesportsudøve-
ren i forbindelse med gruppedannelsesprocessen, 
hvis underviser er bekendt med din status som 
elitesportsudøver, når undrvisningen planlægges.

Obligatoriske undervisningselementer
I kurser, hvor deltagelse i obligatoriske under-
visningselementer er en forudsætning for at 
kunne deltage i eksamen, tages der så vidt 
muligt hensyn til, hvis du ikke kan deltage i 
de pågældende undervisningselementer pga. 
elitesporten. Du kan aftale med underviser at 
få den obligatoriske aktivitet gentaget eller 
afløst af en tilsvarende aktivitet, men man har 
dog ikke krav på andet end at tage aktiviteten 
om, næste gang kurset gennemføres.

Vejledning og hjælp

Som studerende på DTU kan du altid kontakte 
Studievejledningen.

Hvis du har brug for at booke et møde med 
kontaktpersonen for elitesportsudøvere i 
Studievejledningen, f.eks. så det passer tids-
mæssigt i din hverdag, eller hvis du har brug for 
længere tid end normalt med en vejleder for at 
lave en realistisk og selvstændig studieplan i 
samspil med din træningsplan, kan du kontakte 
AC-studievejleder: 

Heidi Berggren Brøndal Pedersen  
tlf. 4525 1078, heibe@adm.dtu.dk

Har du brug for hjælp og sparring ift. at få en 
sportskarriere og en hverdag som studerende 
på en videregående uddannelse samt rådgiv-
ning om dine støttemuligheder., kan Team 
Danmark hjælpe dig.

Team Danmarks Dual career-konsulenter:

Magnus Vonsyld 
tlf. 3010 4268, mawo@teamdamark.dk
 Christina Teller  
tlf. 2326 7610, chte@teamdanmark.dk

Læs mere på Team Danmarks hjemmeside.


