FEBRUAR 2022

Kvote 2

Hvad er kvote 2?
Når du søger i kvote 2, bliver dine ansøgninger vurderet på andet end blot dit gennemsnit. Lyder
det interessant for dig? Så læs med.
I kvote 2 optager de videregående uddannelser ansøgerne ud fra andre kriterier end bare
karakterer. Det kan eksempelvis være erhvervserfaring, højskoleophold, motiveret ansøgning,
fagsnit, udlandsophold, optagelsesprøver- og samtaler og andet.
Det er meget forskelligt, hvad uddannelserne lægger vægt på i kvote 2. Derfor kræver det
grundig research på uddannelsesstedernes egne hjemmesider, før du er klar til at søge. På
uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også se, hvor mange studiepladser, der er i kvote 2,
da det også varierer meget.
De fleste videregående uddannelsessteder optager studerende i både kvote 1 og kvote 2, men
der er også uddannelser, der kun optager gennem kvote 2.

Hvordan skal jeg søge?
Du sender dine ansøgninger på optagelse.dk, som åbner 1. februar.
Dine ansøgninger i kvote 2 skal være sendt senest den 15. marts kl. 12.
Du kan se mere om optagelse, og hvordan du skal gøre her.

Vil du hjælpe os med
at gøre vores
vejledning endnu
bedre – så se her

5 gode råd til ansøgning i kvote 2
Den 15. marts inden kl. 12.00 er der ansøgningsfrist i kvote 2.
Studievalg Danmark giver her 5 gode råd til dig, som står over for at skulle søge om optagelse i
kvote 2.
1. Følg dine interesser og kompetencer
Jo mere du har gjort for at undersøge dine interesser og få sat ord på dine kompetencer - jo bedre
bliver grundlaget for dit valg.
2. Brug tiden op til 15. marts klogt
Brug både ug.dk og uddannelsernes egne hjemmesider, når du søger informationer. Sørg for at
bruge tiden på at sætte dig ind i, hvad netop dit/dine uddannelser kræver af ansøgerne i kvote 2.
3. Tal med nogen om din tvivl
Tal med dine venner, din familie og tal med en vejleder. Det kan være en hjælp, at du formulerer
dine tanker – og siger dem højt.
4. Pas på tunnelsynet – drøm lidt bredere
Har du kun én uddannelse i kikkerten? Overvej, om der er flere uddannelser, der kunne være
spændende. Søger du flere uddannelser, øger du dine muligheder for at få en studieplads!
5. Vær i god tid
Det kan godt virke uoverskueligt at skulle søge i kvote 2, da der er meget at sætte sig ind i. Derfor
er et godt råd, at du kommer i gang med dine ansøgninger i god tid inden den 15. marts.

Har du brug for hjælp til kvote 2?
Det kan godt være lidt svært at få overblik over, hvordan man laver ansøgninger i kvote 2.
Studievalg Danmark kan hjælpe dig med at skabe overblik.
Der er mange muligheder for at få vejledning frem til kvote 2-fristen 15. marts kl. 12 2022.
Du kan tilmelde dig online-workshops om kvote 2. Vi afholder workshops om, hvordan man søger
i kvote 2, og vi har også workshops til dig, der skal i gang med at skrive en motiveret ansøgning.
Hør også vores podcast om kvote 2: Q & A – kvote 2. Her kan
du få svar på mange af de spørgsmål, vores vejledere oftest
får, om kvote 2.
Du kan også booke tid til en fysisk vejledning, i vores centre og
satellitter i hele landet, eller booke en vejledning
online via Zoom eller på telefon.
Book på vores hjemmeside studievalg.dk.

Vil du ikke længere modtage en mail eller en sms om vores nyhedsbreve, skal du sende en mail til survey@studievalg.dk med emnefeltet
”Afmeld nyhedsbrev”. I mailen skal du oplyse navn samt det telefonnummer eller den mailadresse, du ønsker at afmelde.

