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Emner 
• Adgangskrav til videregående uddannelser   

• Adgangsbegrænsning   

• Opmærksomhedspunkter  

• Nyt i adgangsbekendtgørelserne  

• Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående  

• Kvote 1 eller 2  

• Optagelse.dk  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

• Nogle uddannelser kræver bestemte fag  
på bestemte niveauer – for at kunne søge om optagelse 

 

• Vigtigt at vælge de rigtige fag, hvis man vil have mulighed for at 
søge direkte ind på en videregående uddannelse 

 

• Bøvlet af få SU til supplering  

 

• Eksamensgennemsnittet er også vigtigt 

 
 

Hvorfor er valgfagene vigtige? 



 
1) For at søge om optagelse  

• Opfylde adgangskravene: 
– Generelt: En gymnasial eksamen 
– Specifikke krav: Bestemte fag på bestemte niveauer (A, B eller C)  

• Nogle af fagene får er obligatorisk uanset studieretning / valgfag 
• Nogle af fagene er tilvalg  
• Fagene skal være bestået   

 
 
2) Udvælgelse ved adgangsbegrænsning  
• Evt. adgangsbegrænsning i form af eksamensgennemsnit  < 12,1 
• Eller optagelsesprøve fx journalist, arkitekt 
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• VUC-fagpakker tilpasset bestemte uddannelser  
– Fx pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske… 

 
• Relevante hf-enkeltfag og andre kvalifikationer 

– realkompetencevurdering 
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• Gymnasial eksamen 
• Og specifikke adgangskrav: 

– ”altid” dansk A og engelsk B 
– Desuden to-tre yderligere fag på A, B eller C-niveau 
– NB! Fagene skal være bestået 

 

Universitetsuddannelser 



Samfund 

Dansk A 
Engelsk B 

 
Historie / 

Samtidshistorie 
/samfundsfag B 

Matematik B(A) 

Erhvervsøkonomi 

Historie / Samtidshistorie 
/samfundsfag B 

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik B(A) 
Sprog og 

kultur 

Dansk A 

Engelsk B 

Historie / samtidshistorie  
/ idehistorie B 

2. fremmedsprog B /A 

Sundhed 
 

Dansk A 
Engelsk B 

Matematik A? 
Fysik B? 

Kemi B? 

Natur og 
teknik  

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik A 
Fysik B 

Kemi C/B 

Specifikke  
adgangskrav 

universiteter                                 
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Bioteknologi A / 
Geovidenskab A 

Biologi A  

Bioteknologi A / 
Geovidenskab A 

Biologi A  
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• Gymnasial eksamen og eventuelt specifikke fagkrav, typisk på 
C eller B-niveau 
 

• VUC fagpakke 
 

• Erhvervsuddannelse (EUD + HF enkeltfag) 
 





Opmærksomhedspunkter 

 
• Studieretninger med biologi A opfylder ikke altid adgangskravene til 

biologi eller medicin – 
 

• Studieretninger med samfundsfag A eller musik A opfylder ikke altid 
adgangskravene til samfundsvidenskabelige eller musik uddannelser 

 
• Man skal ikke have tunge naturvidenskabelige studieretninger for at 

kunne blive radiograf, fysioterapeut eller sygeplejerske 
• HHX´ere HF´ere  

 
• Matematik B åbner mange døre 

 
• HF´ere mangler typisk et andet sprogfag  

 
• HTX’ere, der vil studere noget ”humanistisk”, skal være opmærksomme 

på idéhistorie og 2. fremmedsprog. 
 

• Adgangskrav om et yderligere sprogfag på A niveau fx Latin, Kinesisk, 
Japansk, Græsk mm kan erstattes af propædeutisk undervisning i 
tilknytning til en bacheloruddannelsen 
 

• VUC fagpakker  & andet adgangsgrundlag – altid søge via kvote 2 
 

 
 

 
 
 

   
 



 
 
 • Flere uddannelser optager alle, der opfylder adgangskravene 

• En del uddannelser har konkurrence om de udbudte studiepladser 
– Det samlede gennemsnit på eksamensbeviset kan få betydning 

for ens optagelseschancer 
 

• Bonus A (ekstra fag på A-niveau) ekstra 3% 
• Kvikbonus  ekstra 8% (Ansøgning senest 2 år efter 

gymnasial eksamen dvs i 2015, 2016 eller 2017  
 

• Tænk alternativt – uddannelse og geografisk  
• Brug hjerne, hjerte og krak.dk   

 



• Tendensen disse år, også med dette års bekendtgørelser, er at man ændrer på adgangskravfagene, 
så flere fag/fagkombinationer kan opfylde kravene til uddannelser – så flere dimittender opfylder 
fagene uden at skulle supplere.  
Fx kan man nu opfylde kravene til en hel del naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uni 
uddannelser med Biologi A + fysik C som alternativ til fysik B og kemi B. 
 

• Til ingeniøruddannelserne (både civil og diplom) kan kravene opfyldes ved bioteknologi eller 
geovidenskab i de fleste tilfælde (som erstatning for fysik eller kemi). 
 

• Karakterkrav: et uni kan beslutte, at den adgangsgivende eksamen er bestået med et minimum 
eller et fag er gennemført med > 2,0  
 

• Adgangskrav: det præciseres i bekendtgørelserne, at specifikke adgangskrav ikke behøver være fag 
på bestemte niveauer, men i stedet kan være krav om beståede adgangsprøver,  adgangsgivende 
samtaler el.a. Så det kan der komme mere af fremover. 
 

• Adgangsbegrænsning- vurdering/udvælgelse i kvote 2: det præciseres, at vurdering kan ske ved 
prøver, samtaler mv – fx på linje med øvrige objektive kriterier som motiveret ansøgning, 
erhvervserfaring mv. Det skal være frivilligt for ansøgeren om de vil deltage i prøven  / samtalen (et 
aktuelt eksempel er jo ergoterapeut ved UCN). Det kan gøre det mere meningsfuldt for årets 
studenter at søge og komme i betragtning i kvote 2. 
 



Ansøgning via www.optagelse.dk: 
• Kvote 1: Eksamenskvotienten (samlet gennemsnit) 
• Kvote 2: Andre kvalifikationer 

Andre optagelsessystemer: 
• Fx teaterskoler, musikkonservatorier, 

kunstakademier, forsvar og politi 
• Se nærmere på ug.dk og på deres hjemmesider 
• Ofte andre ansøgningsfrister! 



Du kan søge op til 8 uddannelser i prioriteret rækkefølge 

1. februar: 
www.optagelse.dk  

åbner 

15. marts: 
ansøgningsfrist 

for kvote 2-
ansøgninger 

5. juli: 
ansøgningsfrist 

for kvote 1-
ansøgninger 

30. juli:  
Svar 

Årets studenter kan sagtens søge via kvote 2 …..men det 
giver ikke altid mening 



Ansøgningsfrist  den 15. marts kl. 12.00 

En helhedsvurdering -  forskellige vurderingskriterier, fx: 
• Karaktergennemsnit i relevante fag 
• Erhvervserfaring, frivilligt arbejde 
• Udlands- eller højskoleophold 
• Motiveret ansøgning 
• Optagelsesprøve 

5. juli: 
Kvote 1 ansøgningsfrist 

15.  marts: 
Kvote 2 ansøgningsfrist 

30. juli: 
Svar 

Nogle uddannelser skal søges i kvote 2  



Ansøgningsfrist  den 5. juli kl. 12.00 

5. juli: 
Kvote 1 ansøgningsfrist 

15.  marts: 
Kvote 2 ansøgningsfrist 

30. juli: 
Svar 

Vurdering ud fra faldende eksamenskvotient 

Fri adgang på nogle uddannelser 

Dimensioneringen 
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Ansøgere: 

1 med 9 

2 med 8,7 

4 med 7,9 

3 med 6,4 

2 med 6,1 

2 med 5,9 

Adgangskvotient: 6,4 

Stand by / venteliste: 5,9 

14 ansøgere til uddannelse med 10 pladser 



15.  marts: 
Kvote 2 ansøgningsfrist 

1.  februar: 
www.optagelse.dk  åbner 

5. juli: 
Kvote 1 ansøgningsfrist 

30. juli: 
Svar 

Ansøgning foregår på www.optagelse.dk 



15.  marts: 
Kvote 2 ansøgningsfrist 

1.  februar: 
www.optagelse.dk  åbner 

5. juli: 
Kvote 1 ansøgningsfrist 

30. juli: 
Svar 







Kvote 1 eller 2? 
15.  marts: 

Kvote 2 ansøgningsfrist 

1.  februar: 
www.optagelse.dk  åbner 

5. juli: 
Kvote 1 ansøgningsfrist 

30. juli: 
Svar 

Ansøgning i kvote 1: 
• Hvis du søger en uddannelse med fri adgang. 
• Hvis du har et gennemsnit, der er et godt stykke over sidste års 

adgangskvotient. 
• Årets studenter skal næsten altid søge i kvote 1. 

Ansøgning i kvote 2: 
• Hvis du ikke tror, dit gennemsnit rækker til optagelse i kvote 1 ... 
• …. OG du har relevante kvalifikationer at byde på. 
• Hvis du søger en uddannelse med optagelsesprøve. 
 

Hvis du søger i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1 … 



Mere info ?  

Ug.dk  
Studievælgeren  



Starter du indenfor 2 år: uddannelsens normerede tid + 1 år 
 
Starter du efter 2 år: uddannelsens normerede tid   
 



spørgsmål ? 
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