Vejledning til ansøgere med eux
Hvis du har eller forventer at bestå en eux og vil søge optagelse
på en videregående uddannelse, skal du søge optagelse digitalt
via Optagelse.dk. Læs brugervejledningen på Optagelse.dk, og
hvis du ikke allerede har et NemID, så husk at bestille et i god
tid. Du skal selv uploade dit eux-bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. Ansøgningsfristerne er 15. marts kl. 12, hvis du søger
optagelse i kvote 2, og 5. juli kl. 12, hvis du søger optagelse i
kvote 1 (på baggrund af gennemsnittet fra din eux).
Betinget optagelse med eux for årets dimittender
Hvis du søger optagelse i umiddelbar forlængelse af din eux, og
du ikke har bestået din eux på ansøgningstidspunktet, kan du
søge betinget optagelse, hvis du søger optagelse på en uddannelse, der optager betinget, og hvis du forventer at bestå din eux
senest i forbindelse med studiestarten på den videregående uddannelse. Hvis du er i tvivl om, om uddannelsesstedet optager
ansøgere betinget, skal du kontakte det uddannelsessted, hvor du
ønsker at søge om optagelse.
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Når du i juni har bestået den gymnasiale del af din eux, skal du
på din skole bede om at få udskrevet et foreløbigt eksamensbevis. Du skal selv uploade beviset til din ansøgning på Optagelse.dk inden d. 5. juli kl. 12. Hvis du kan
optages, vil du d. 30. juli modtage et tilbud om betinget optagelse, det vil sige et tilbud om en studieplads, der er under forudsætning af, at du skal indlevere det endelige eux-bevis til uddannelsesstedet, når du har bestået din svendeprøve. Hvis du ikke
består svendeprøven, mister du en tilbudt studieplads.
Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Studievalg (studievalg.dk),
eVejledning (evejledning.dk) eller det uddannelsessted, hvor du
ønsker at søge optagelse.
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