Fakta ark om optagelse
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 din
studievalgsvejleder.
Vigtige datoer
01. februar
15. marts kl. 12
05. juli kl. 12
28. juli

optagelse.dk åbner
ansøgningsfrist i kvote 2
ansøgningsfrist i kvote 1
svar på ansøgning

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

Adgangskrav
For at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse skal du opfylde uddannelsens
adgangskrav. Der er forskellige typer af adgangskrav:
Generelle adgangskrav
Alle uddannelser har et generelt adgangskrav. Det kan være krav om, at du har en bestået en
gymnasial uddannelse (HHX, HTX, STX, EUX eller HF).
Specifikke adgangskrav
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).
Yderligere adgangskrav
De enkelte uddannelsessteder kan have yderligere adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne
søge om optagelse. Det kan være et bestemt samlet gennemsnit på din uddannelse, en bestemt
karakter i et fag, der er specifikt adgangskrav (fx matematik B bestået med minimum 4) eller en
bestået optagelsesprøve.
Alle adgangskravene skal være opfyldt for, at du er kvalificeret til at søge om optagelse på en
uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, vil du blive afvist uanset dine øvrige kvalifikationer.
Gymnasial supplering (GSK)
Hvis du mangler fag for at opfylde adgangskravene til en uddannelse, kan du tage et gymnasialt
suppleringskursus (GSK).
Den planlagte genberegning af gennemsnittet, hvis du supplerer, er udsat. Det betyder, at du ikke
vil få genberegnet dit gennemsnit, hvis du supplerer for at opfylde specifikke adgangskrav. Vi har,
fra Studievalgs side, tidligere informeret om, at supplering i nogle tilfælde vil kunne trække ned i
gennemsnittet – aldrig op. Det gælder nu tidligst for dem, der bliver studenter i 2021 eller senere.
Læs mere om genberegning her ug.dk. Suppleringskurser findes i hele landet, du kan se hvor, her
ug.dk -> GSK
Det er stadig ikke muligt at forbedre gennemsnittet, efter du er blevet student.
Betinget optagelse
Specifikke adgangskrav skal være bestået senest 5. juli det år, du søger om optagelse. Nogle
uddannelsessteder kan dog tillade supplering frem til studiestart. Undersøg muligheden på
uddannelsesstedet hjemmeside.
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Bonus A-ordningen
Hvis du har fem A-fag, bliver dit samlede gennemsnit ganget med 1,03, hvis du har taget seks Afag, ganges det med 1,06. Det endelige resultat vil fremgå af dit eksamensbevis. De ekstra fag skal
være taget som en del af din adgangsgivende uddannelse. Du kan ikke få bonus for ekstra A-fag,
hvis du supplerer med et eller flere fag på A-niveau efter, du har bestået din samlede eksamen. På
EUX kan antallet af fag på A-niveau, der kan udløse bonus, variere alt efter erhvervsuddannelse.
Kvote 1
Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet ud fra eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende
eksamen. Adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år afhængigt af antal pladser, antal ansøgere
og deres karakterer.
Kvote 2
Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
I kvote 2 bliver du vurderet på andre kriterier end kun gennemsnittet.
Den samme uddannelse to steder i landet kan have forskellige kriterier for optagelse og
procedurer i kvote 2. Husk derfor at tjekke uddannelsesstedernes hjemmesider for nærmere
information. Hvis du søger en uddannelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1.
Nogle uddannelser optager dog kun via kvote 2.
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 ug.dk.
Optagelse.dk – åbner den 1. februar hvert år
Ansøgning til videregående uddannelse foregår digitalt på optagelse.dk med login med NemID.
Husk at tjekke, at dit eksamensbevis bliver korrekt vedhæftet – søger du om optagelse, før du får
dit eksamensbevis, skal du logge på optagelse.dk igen inden 5. juli kl. 12 og sørge for, at beviset
kommer med dine ansøgninger.
Du kan søge op til otte uddannelser, men du kan maksimalt få tilbudt én studieplads. Husk at
godkende og underskrive hver af dine ansøgninger med dit NemID – så har du sendt din
ansøgning. Du kan ændre i rækkefølgen på dine ansøgninger helt frem til 5. juli kl. 12, også selvom
du har søgt i kvote 2.
Svar på din ansøgning
Du får svar på din ansøgning 28. juli. Husk at svare ja eller nej tak til pladsen inden den frist, der står
i dit optagelsesbrev.
Ledige pladser
Har du ikke fået en plads, er der fra 28. juli mulighed for at søge ind på uddannelser, der har ledige
pladser. Du finder, fra 28. juli, en oversigt på forsiden af ug.dk.

Book tid til vejledning
Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse på videregående uddannelse, er du altid
velkommen til at booke vejledning via studievalg.dk. Du er desuden altid velkommen til at sende
en mail til os eller ringe på 3333 2000.

Med venlig hilsen
Studievalg Danmark

Studievalg Danmark
studievalg.dk – studievalg@studievalg.dk

