Kort om ansøgning og optagelse på videregående uddannelser
Nedenfor finder du en kort gennemgang af de vigtigste regler omkring ansøgning og optagelse på videregående uddannelse i Danmark. Har du spørgsmål,
er du altid velkommen til at kontakte Pernille Plannthin fra Studievalg København.
Vigtige datoer:
1. februar – optagelse.dk åbner
15. marts kl. 12 – ansøgningsfrist i kvote 2
5. juli kl. 12 – ansøgningsfrist i kvote 1
28. juli – svar på ansøgning

Adgangskrav:
Det generelle adgangskrav til videregående uddannelse er en bestået adgangsgivende eksamen (STX,
HTX, HHX, HF eller EUX). Til mange uddannelser stilles derudover specifikke adgangskrav. Specifikke
adgangskrav er krav om, at du har bestået bestemte
fag på bestemte niveauer (A, B eller C). På nogle få
uddannelser stilles der krav om en bestemt karakter
i faget, og/eller krav om et bestemt samlet gennemsnit.

Eksempel: Hvis du vil søge ind på
medicin, skal du opfylde en af følgende kombinationer af specifikke
adgangskrav: Dansk A, engelsk B
og matematik A samt enten fysik B
og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi
B eller kemi B, biologi A og fysik C.
Alle fagene skal være bestået.
KU: Fra 2018 skal eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende
eksamen desuden være mindst 6,0.

Adgangskravene skal være opfyldt for, at du overhovedet er kvalificeret til at søge om
optagelse på en uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, vil du blive afvist uanset dine øvrige kvalifikationer.
Hvis du mangler bestemte fag for at opfylde adgangskravene til en uddannelse, kan du supplere i de
manglende fag. Du kan få vejledning om supplering
fra skolens studievalgsvejleder. Se mere på
www.gsdanmark.dk.

På www.ug.dk finder du informationer om alle uddannelser, herunder adgangskrav, adgangskvotienter, kontaktinfo og lign.

Bonus A-ordningen – Gælder kun for HF2 og STX:
Vær opmærksom på, at dit eksamensgennemsnit ganges med 1,03, hvis du har taget
ét ekstra A-fag, og med 1,06, hvis du har taget to ekstra A-fag. De ekstra fag skal
være taget som en del af din gymnasiale uddannelse. Det kan ikke påvirke dit eksamensgennemsnit, hvis du, efter at have afsluttet din eksamen, supplerer med et eller
flere fag på A-niveau. Bemærk at denne ordning ikke gælder for dem der tager en fuld
HF sammensat af enkeltfag.

Bonus for tidlig studiestart
Du vil få ganget dit eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse på en
videregående uddannelse inden for 2 år. En student fra 2017 vil få denne bonus i
2017, 2018 og 2019.

Du kan ikke ændre dit gennemsnit
Husk, at når du har afsluttet din eksamen, kan du ikke ændre dit gennemsnit.
1

Kvote 2
Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
I kvote 2 bliver du vurderet på en række personlige kvalifikationer.
Den samme uddannelse to steder i landet kan godt have meget forskellige kriterier for
optagelse i kvote 2. Husk derfor at tjekke uddannelsesstedernes hjemmesider for
nærmere info. Hvis du søger i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1.
Nogle uddannelser optager dog kun via kvote 2.

Kvote 1
Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet ud fra eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år afhængigt af antal
pladser, antal ansøgere og deres karakterer.

Standby
Standby er en form for venteliste. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i konsekvenserne af at sætte kryds i standby. Læs mere om standby på www.ug.dk.

Optagelse.dk – åbner den 1. februar hvert år
Ansøgning til videregående uddannelse foregår digitalt på www.optagelse.dk med
login med NemID. Husk at tjekke, at dit eksamensbevis bliver korrekt vedhæftet. Du
kan søge op til otte prioriteter, men du kan maksimalt få tilbudt én studieplads. Husk
at godkende og underskrive hver af dine ønsker med din NemID, ellers vil uddannelsesstedet ikke kunne se dem. Du kan ændre i rækkefølgen på dine godkendte ønsker
helt frem til den 5. juli, også selvom du har søgt i kvote 2.

Svar på din ansøgning:
Du får svar på din ansøgning den 28. juli. Husk at bekræfte din plads! Har du ikke fået
en plads, er der fra denne mulighed for at søge ind på uddannelser, der har ledige
pladser.

Book tid til vejledning: Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse på videregående uddannelse, er du altid velkommen til at booke tid til en samtale
med din studievalgsvejleder via www.studievalg.dk/book. Du er desuden
altid velkommen til at sende en mail til din studievalgsvejleder.
Pernille Plannthin
perp@studievalg-kbh.dk
Studievalgsvejleder
Studievalg København
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