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Optagelse med 
syrisk eksamen
Spørgsmål: Haydar skriver 
til brevkassen, at han er fra 
Syrien, og at han flygtede 
til Danmark, inden han fik 
gjort sin universitetsuddan-
nelse færdig. Han skriver, at 
han nu kan så meget dansk, 
at han overvejer at komme 
i gang igen. ”Jeg har en sy-
risk studentereksamen med 
mange science-fag og de før-
ste to år af bachelor i fysik”, 
skriver han. Han skriver 
også, at han heldigvis fik 
sine eksamenspapirer med 
sig. ”Hvad skal der til, for 
at jeg kan læse videre i Dan-
mark?”, spørger han.

Svar: For at blive optaget på 
en dansksproget videregå-
ende uddannelse, skal man 
opfylde tre typer af krav: 

1. De generelle krav, som 
typisk vil være en gymnasi-
al uddannelse, der svarer til 
en dansk gymnasieuddan-
nelse evt. suppleret med et 
eller to år fra videregående 
uddannelse. 

2. Specifikke adgangskrav, 
som gælder for den konkrete 

uddannelse. 
Og 3. Danskkrav, som kan 

opnås ved enten at have be-
stået studieprøven, (som er 
dansk 3, trin 6 fra en sprog-
skole), eller have bestået GIF 
(gymnasialt indslusnings-
forløb for flygtninge og ind-
vandrere) eller have dansk 
på A-niveau. 

Man kan se i ”Eksamens-
håndbogen”, som findes 
på Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriets hjem-
meside, om en eksamen er 
adgangsgivende til videre-
gående uddannelser i Dan-
mark. Den findes på www.
ufm.dk

Haydar skal altså først 
opfylde danskkravet, og 
kan derefter søge optagelse 
i kvote 2 (inden 15. marts). 
Når han er klar til at søge 
optagelse på en bestemt ud-
dannelse, kan han henvende 
dig til uddannelsesstedet 
eller -stederne, da det er 
uddannelsesstedet, der af-
gør, om man kan optages på 
grundlag af den udenland-
ske eksamen. Det er også ud-
dannelsesstedet, der tager 
stilling til, om du opfylder de 
fagspecifikke adgangskrav. 
Hvis Haydar søger optagel-
se på bachelor i fysik eller 
en tilsvarende uddannelse, 
kan han evt. få merit for fag, 
han allerede har bestået i 
Syrien.

Kit Rasmussen

Designledelse
Spørgsmål: Hannah har 
læst, at der findes en uddan-
nelse, som hedder ”design-
ledelse”. ”Det lyder lige som 
noget for mig!”, skriver hun 
og spørger, hvordan man 
kan komme i gang med den. 
Hannah fortæller at hun 
lige er startet i 1. hhx og vil 
have studieretningen med 
innovation og marketing. 

Svar: Designledelse er en 
kandidatuddannelse, som 

findes på Syddansk Univer-
sitet (SDU). Hannah skal 
altså tage en bachelorud-
dannelse for at få adgang til 
kandidaten i designledelse, 
og der er mange forskellige 
bacheloruddannelser, som 
giver adgang. 

Det kan være: en humani-
stisk bacheloruddannelse 
med mindst 45 ECTS inden 
for et designkulturelt fag 
eller inden for kommuni-
kations- og mediefagene, 
eller en samfundsfaglig 
bacheloruddannelse med 
mindst 45 ECTS inden for 
erhvervsøkonomi, ledelse, 
markedsføring, kommuni-

kation eller innovation, eller 
en bacheloruddannelse fra 
designskolerne i Kolding og 
København eller en teknisk 
bacheloruddannelse med 
design. 

Der er altså virkelig man-
ge muligheder, som Hannah 
måske skal tale med sin stu-
dievalgsvejleder om, evt. 
lidt senere i gymnasieforlø-
bet, når hun er lidt mere sik-
ker på, hvilke fag hun bliver 
mest optaget af.

Hannah kan desuden læse 
mere om uddannelsen på 
www.ug.dk og på www.sdu.
dk 

Kit Rasmussen

Fysioterapeut 
efter EUX

Spørgsmål: Magnus afslut-
ter i sommeren 2017 EUX-ud-
dannelsen som elektriker. 
Han har imidlertid svært 
ved at se sig selv arbejde som 
elektriker, og han skriver, at 
det måske lyder mærkeligt, 
men han har fået lyst til no-
get helt andet, nemlig at bli-
ve fysioterapeut.

Han spørger derfor brev-
kassen, om han med en EUX 
kan blive optaget på uddan-
nelsen til fysioterapeut, og 
hvilket gennemsnit det vil 

kræve. Han spørger også, 
om man kan gennemføre no-
get af uddannelsen i et andet 
land.

Svar: For det første er Mag-
nus’ situation ikke så mær-
kelig endda. Der er mange, 
som i løbet af et arbejdsliv 
før eller siden får lyst til at 
skifte spor.

En af fordelene ved at tage 
en EUX er, at man kombine-
rer en erhvervsuddannelse 
med en gymnasial uddan-
nelse. Magnus vil derfor 
med sin EUX også opfylde 
adgangskravene til fysiote-
rapeut-uddannelsen.  

Man kan tage denne ud-
dannelse en del steder i lan-
det, og i år lå adgangskvo-
tienterne mellem 6,8 og 9,5. 
Magnus skriver ikke, om 
han har geografiske præfe-
rencer, og adgangskvotien-
ter kan desuden ændre sig 
fra år til år, men får han ikke 
et gennemsnit på mindst 
omkring 7, skal han regne 
med, at det nok kan blive 
vanskeligt at blive optaget i 
kvote 1.

Hvis han er usikker på, om 
hans gennemsnit bliver højt 
nok, bør han søge optagelse i 
kvote 2 (frist 15. marts), hvor 
uddannelsesstederne også 
kigger på andre faktorer 
end karaktergennemsnittet, 
f.eks. erhvervserfaring, ud-
lands- og højskoleophold.

Der er gode muligheder 
for at komme til udlandet 
undervejs i uddannelsen 
til fysioterapeut. Det kan 
være i form af studie- og/
eller praktikophold. De en-
kelte uddannelsessteder har 
typisk internationale kon-
torer  og en række samar-
bejdspartnere i andre lande, 
hvilket giver gør det muligt 
for de studerende at få gode 
råd og hjælp til at arrangere 
udlandsophold.

Carsten Nielsen
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I en tid, hvor det internati-
onale samarbejde knager i 
flere hjørner, gælder det om 
at styrke båndene til ver-
den omkring os

I Danmark har vi i flere 
generationer oplevet sti-
gende velstand. Det kan vi 
takke vores virksomhe-
der for, ikke mindst vores 
virksomheder inden for 

fødevareklyngen. De tjente 
sidste år 157 mia. kr. hjem 
i eksportindtægter. Det 
svarer til en fjerdedel af 
Danmarks samlede vare-
eksport.

I op- og nedgangstider er 
det lykkes for virksomhe-
der som DLG, Arla og Da-
nish Crown at udvikle nye 
produkter til nye kunde-

grupper og tilpasse sig nye 
markeder rundt i verden.

Det er derfor, hundrede-
vis af mennesker har deres 
daglige arbejde hos blandt 
andet Arla i Slagelse, Da-
nish Crown i Ringsted og 
DLGs virksomheder i Kor-
sør, Næstved og Præstø. 
Danish Crown og Arla er 
begge blandt de ti største 
selskaber i Danmark og 
ejer et væld af virksomhe-
der i udlandet. DLG-kon-
cernen er også en masto-
dont med over 54 mia. kr. i 
omsætning og 7400 ansatte 
fordelt på 11 lande.

Når koncerner fra et så 
lille land som Danmark 
kan spise kirsebær med 
globale giganter, skyldes 

det ikke mindst, at vi som 
land har indgået handels-
aftaler, som gør det lettere 
at få godkendt varer til eks-
port og at investere i lande, 
hvor vækstforholdene er 
gunstige. 

Som et lille land i peri-
ferien af Europa er vi helt 
afhængige af at have gode 
relationer til verden om-
kring os. 

Derfor er det dårligt nyt 
for os danskere, at befolk-
ningerne i Europa bliver 
mere og mere skeptiske 
over for det europæiske 
samarbejde, at briterne er 
i gang med at forhandle sig 
ud af EU og, at de diploma-
tiske relationer mellem EU 
og Rusland er svære. 

Samtidig kan vi i medi-
erne følge, hvordan USAs 
kommende præsident er 
parat til at opsige handels-
aftaler og skrue ned for 
det internationale enga-
gement. Det er en sørgelig 
udvikling.

Presset på det internatio-
nale samarbejde er opstået 
sideløbende med, at væk-
sten i både Europa, Kina, 
Afrika og BRIK-landene er 
gået ned i gear. Årsagerne 
til den økonomiske afmat-
ning skal jeg ikke kloge 
mig på. Til gengæld tør jeg 
godt sige, at vi ikke løser 
nogen økonomiske proble-
mer ved at lukke os om os 
selv og skrue ned for hand-
len mellem lande og regio-

ner. Tværtimod.
Hvis vi skal ud af det glo-

bale politiske og økonomi-
ske dødvande, er vi nødt 
til at samarbejde. På den 
måde bliver vores samfund 
rigere, også selvom det kan 
betyde, at visse grupper må 
finde noget andet at leve 
af.  For sådan vil det være 
med handelaftaler og sam-
arbejdsaftaler. Vi skal så i 
fællesskab sørge for, at de 
mennesker, som eventuelt 
bliver truet på deres leve-
brød, kan finde andre må-
der at tjene deres løn på. I 
sidste ende vil aftalerne 
medføre, at vi alle bliver 
rigere. 

Derfor har vi brug for 
mere samarbejde mellem 

Vi skal handle os ud af krisen
LANDBRUGET HAR 
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