Adgang til indplaceringsprøve ved uddannelsen til professionsbachelor i dansk
tegnsprog og tolkning
Dispensation fra dele af deltagelsespligten i faget tegnsprogskommunikation
Det er muligt at søge dispensation for undervisningsdeltagelse i en del af faget tegnsprog på
tolkeuddannelsens første år, hvis man har kompetencer, der ækvivalerer kravene for en bestået
prøve i faget ved afslutningen af tolkeuddannelsens første år.
Ansøgning om dispensation stiles til Center for Tegnsprog – Tolkeuddannelsen (CTT) på
vejl.cttk@ucc.dk
Der kan søges dispensation på et af følgende to grundlag:
1) Formel dokumentation for kompetencer i dansk tegnsprog svarende til kravene ved
tolkeuddannelsens prøve i tegnsprogskommunikation.
2) Sproglige og kommunikative kompetencer i dansk tegnsprog på et niveau svarende til
kravene ved tolkeuddannelsens prøve i tegnsprogskommunikation, f.eks. hvis ansøger har
tegnsprog som modersmål eller på anden vis har tilegnet sig tilsvarende kompetencer
igennem anvendelse af dansk tegnsprog.
Søges dispensationen ifølge pkt. 1, behandles dispensationsansøgningen af et udvalg på CTT på
baggrund af en skriftlig ansøgning med vedlagt dokumentation.
Vurderingen resulterer i én af følgende afgørelser:
1. Ansøger vurderes berettiget til dispensation
2. Ansøger henvises til deltagelse i indplaceringsprøve som ved ansøgning ifølge pkt.2
3. Der gives afslag
Søges dispensationen ifølge pkt. 2, henvises ansøger til deltagelse i en indplaceringsprøve
svarende til prøven i tegnsprogskommunikation på tolkeuddannelsen.
Ansøger tilbydes deltagelse i den førstkommende prøve afholdt for studerende på
tolkeuddannelsen.
Ansøger skal minimum bestå indplaceringsprøven med karakteren 02 efter 7-trinsskalaen for at
opnå dispensation. Dispensationen berettiger udelukkende ansøger til at undlade deltagelse i
undervisningslektionerne i dele af faget tegnsprog på tolkeuddannelsens første år. Ansøger er
altså stadig forpligtet til at deltage i den teoretiske del af faget, aflevere obligatoriske
mappeopgaver knyttet til faget på tolkeuddannelsens første år samt opfylde den fulde
deltagelsespligt i faget på tolkeuddannelsens øvrige årgange.
En bestået indplaceringsprøve kan, efter forudgående skriftlig ansøgning, give merit, som fritager
ansøgeren for prøven i tegnsprogskommunikation på tolkeuddannelsens første år. Karakteren fra
indplaceringsprøven vil i så tilfælde blive gældende for prøven i den studerendes eksamensbevis
ved afslutning af tolkeuddannelsen.
Ansøger får skriftligt meddelt udfaldet af ansøgningen.
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