Adgangskrav
Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i
adgangskrav for 2017 og 2018.
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1. Indledning
I denne pjece ”Adgangskrav - adgangskrav i 2016 og varslede ændringer af
adgangskrav for 2017 og 2018” finder du information om adgangskrav på de
videregående uddannelse, der er tilknyttet Den Koordinerede Tilmelding
(KOT), dvs. de videregående uddannelser, du kan søge om optagelse på via
Optagelse.dk.
Den Koordinerede Tilmeldings overordnede formål er at koordinere optagelsen til de videregående uddannelser, så enhver ansøger kan søge optagelse på op til 8 uddannelser via Optagelse.dk, men højst blive tilbudt optagelse
ét sted, nemlig på den højst mulige søgte prioritet.
Information om, hvordan du søger optagelse på Optagelse.dk, finder du i
brugervejledningerne på Optagelse.dk.
Information om uddannelserne og deres indhold finder du på UddannelsesGuiden, www.ug.dk. På Uddannelsesguiden kan du desuden læse om optagelse på de videregående uddannelser, der beskriver optagelsesprocessen,
blandt andet kvote 1, kvote 2, standby og ansøgningsfrister.
Endelig kan du på UddannelsesGuiden se en samlet oversigt over nye videregående uddannelser i 2016.
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2. Regler for optagelse på de
videregående uddannelser
Reglerne for optagelse på de videregående uddannelser, der er tilknyttet
KOT, er fastlagt i forskellige adgangsbekendtgørelser alt efter, hvilken type
uddannelse der er tale om. Reglerne fastsætter blandt andet, hvilke adgangskrav der er til de enkelte uddannelser. Du kan finde bekendtgørelserne
på retsinformation.dk:
Bacheloruddannelser på universiteter:
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen).
Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser:
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Kunstneriske Uddannelser:
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
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3. Generelt om adgangskrav
For at søge om optagelse på en videregående uddannelse kræver det, at du
har en bestemt uddannelsesbaggrund. For de fleste videregående uddannelser er det et krav, at du har en gymnasial eksamen, men nogle videregående
uddannelser godkender også andre typer af uddannelser eller kvalifikationer
som adgangsgrundlag, eksempelvis en erhvervsuddannelse.
Udover et krav om en bestemt uddannelsesbaggrund, er der på de fleste uddannelser specifikke adgangskrav, karakterkrav og/eller krav om en adgangsprøve.
Specifikke adgangskrav er krav om, at du skal have bestået bestemte
gymnasiale fag på bestemte niveauer.
Karakterkrav er krav om, at du har bestemte minimumskarakter i krævede fag, eller at du har et bestemt minimumsgennemsnit fra den gymnasiale
eksamen. Karakterkrav må ikke forveksles med adgangskvotienter, som er
det karaktergennemsnit, der som minimum skal til for optagelse på en bestemt uddannelse i et givet år på uddannelser, hvor der ikke er plads til alle
kvalificerede ansøgere.
Bestået adgangsprøve er krav om, at du består en adgangsprøve, som
afholdes i løbet af foråret. Bemærk, at uddannelser, der udelukkende optager ansøgere efter en adgangsprøve (100 % kvote 2) som udgangspunkt har
ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.
Du kan kun komme i betragtning til en studieplads, hvis du opfylder adgangskravene.
Når du søger optagelse på en uddannelse via Optagelse.dk, kan du på den
enkelte uddannelse finde information om uddannelsens adgangskrav.
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4. Karakterkrav og andre lokale adgangskrav
Udover de specifikke adgangskrav, er der på nogle uddannelser yderligere
krav, som er fastsat af uddannelsesstedet. Det kaldes også lokale krav. Lokale krav er oftest karakterkrav, men kan også være krav om bestemte niveauer i bestemte, gymnasiale fag.
Nedenstående er en samlet oversigt over, hvilke uddannelser der ved optagelsen 2016 stiller særlige karakterkrav eller andre lokale adgangskrav:
Uddannelsessted

Uddannelse

Karakterkrav/lokale adgangskrav

Københavns
Universitet

Økonomi

Københavns
Universitet

Veterinærmedicin

Københavns
Universitet

Farmaci

Gennemsnittet af gennemsnitskarakter for
matematik A og eksamensgennemsnittet
ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0
Eksamensgennemsnit ifølge beviset for den
adgangsgivende eksamen skal være på
mindst 6,0
Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal
være på mindst 6,0
Eller: Gennemsnittet af karaktererne i matematik, fysik/ geovidenskab og kemi/ bioteknologi (mindst på de krævede niveauer)
skal være 6,0

Københavns
Universitet

Fødevarer og
ernæring

Københavns
Universitet

Biologibioteknologi

Copenhagen Business
School –
Handelshøjskolen

Asian Studies
Programme
(Chinese/English)

Eksamensgennemsnit ifølge beviset for den
adgangsgivende eksamen skal være på
mindst 4,0.
Eksamensgennemsnit ifølge beviset for den
adgangsgivende eksamen skal være på
mindst 6,0.
Kinesisk A med et gennemsnit på mindst 9,0

Fortsættes på næste side.
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Uddannelsessted

Uddannelse

Copenhagen
Business School –
Handelshøjskolen

Business Language and
Culture (SPRØK) (English)

Copenhagen
Business School –
Handelshøjskolen
IT-Universitetet

IT-Universitetet

IT-Universitetet

Danmarks Tekniske
Universitet

Syddansk
Universitet

Karakterkrav/lokale adgangskrav

Hvis det valgte 2. fremmedsprog er
fransk fortsættersprog B eller tysk
fortsættersprog B, kræves et gennemsnit på mindst 6,0 i det valgte
fag
ErhvervsøkonomiDansk A med et gennemsnit på
virksomhedskommunikation, mindst 6,0
HA (kom.)
Softwareudvikling
Matematik A med et gennemsnit
på mindst 6,0, og engelsk B med et
gennemsnit på mindst 6,0
Digitale medier og design
Matematik B med et gennemsnit
på mindst 6,0 og engelsk B med et
gennemsnit på mindst 6,0
Global Business Informatics Matematik B med et gennemsnit
på mindst 6,0 og engelsk B med et
gennemsnit på mindst 6,0
DiplomingeniørEngelsk B eller dokumenterede
uddannelserne (dog undta- kundskaber i engelsk svarende til
get diplomingeniør, eksport mindst B-niveau.
og teknologi samt diplomingeniør, stærkstrøm)
Farmaci

Enten: Eksamensgennemsnittet
ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på
mindst 6,0
Eller: Gennemsnittet af karaktererne i matematik, fysik/ geovidenskab og kemi/ bioteknologi (mindst
på de krævede niveauer) skal være
6,0

Fortsættes på næste side.
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Uddannelsessted

Uddannelse

Karakterkrav/lokale adgangskrav

Syddansk Universitet

Diplomingeniøruddannelserne

Engelsk B eller dokumenterede
kundskaber i engelsk svarende til
mindst B-niveau.

Aalborg Universitet

Language and International Eksamensgennemsnit ifølge beviset
Studies, English
for den adgangsgivende eksamen
skal være på mindst 4,0.

Aalborg Universitet

International Virksomheds- Eksamensgennemsnit ifølge
kommunikation
beviset for den adgangsgivende
eksamen skal være på mindst 4,0.

Alle
professionshøjskoler

Professionsbachelor,
folkeskolelærer
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I kvote 1 skal karaktergennemsnittet
fra den gymnasiale eksamen (inkl.
bonus) være mindst 7,0. I kvote 2
sker optagelsen på baggrund af adgangsgivende samtale. Efter optagelsen på uddannelsen er der specifikke
krav til valg af undervisningsfag.
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5. Varsling af ændringer i
adgangskrav
I de kommende år vil nogle uddannelser skærpe deres adgangskrav. Nedenfor kan du se oversigter over, hvilke ændringer i specifikke adgangskrav
og/eller karakterkrav, der vil blive introduceret ved optagelsesrunderne i
henholdsvis 2017 og 2018.
Varsling for 2017:
Uddannelsessted Uddannelse Karakterkrav
Syddansk
Universitet

Biomedicin

Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale eksamen skal være
på mindst 8,0
Eller: 8,0 i gennemsnit i én af nedenstående fagkombinationer:
- Matematik A, Fysik B og Kemi B
- Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
- Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
- Matematik A, Biologi A, Fysik C og Kemi B

Syddansk
Universitet

Biokemi og
molekylær
biologi

Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale eksamen skal være
på mindst 8,0
Eller: 8,0 i gennemsnit i én af nedenstående fagkombinationer:
- Matematik A, Fysik B og Kemi B
- Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
- Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
- Matematik A, Biologi A, Fysik C og Kemi B

Fortsættes på næste side.
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Uddannelsessted Uddannelse Karakterkrav
Syddansk
Universitet

Biologi

Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale eksamen skal være
på mindst 7,0
Eller: 7,0 i gennemsnit i én af nedenstående fagkombinationer:
- Matematik A, Fysik B og Kemi B
- Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
- Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
- Matematik A, Biologi A, Fysik C og Kemi B

Syddansk
Universitet

Farmaci

Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale eksamen skal være
på mindst 8,0
Eller: 8,0 i gennemsnit i én af nedenstående fagkombinationer:
- Matematik A, Fysik B og Kemi B
- Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
- Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
- Matematik A, Biologi A, Fysik C og Kemi B

Syddansk
Universitet

Fysik

Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale eksamen skal være
på mindst 8,0
Eller: 8,0 i gennemsnit i én af nedenstående fagkombinationer:
- Matematik A, Fysik A og Kemi B
- Matematik A, Fysik A og Bioteknologi A
- Matematik A, Fysik B og Kemi A
- Matematik A, Geovidenskab A og Kemi A

Syddansk
Universitet

Kemi

Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale eksamen skal være
på mindst 8,0
Eller: 8,0 i gennemsnit i én af nedenstående fagkombinationer:
- Matematik A, Fysik A og Kemi B
- Matematik, Fysik A og Bioteknologi A
- Matematik A, Fysik B og Kemi A

Syddansk
Universitet
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- Matematik A, Geovidenskab A og Kemi
Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for
den gymnasiale eksamen skal være på
mindst 7,0
og mindst 7,0 i Matematik A
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Varsling for 2018:
Uddannelsessted

Uddannelse

Specifikke adgangskrav
og karakterkrav

Københavns Universitet

Alle bacheloruddannelser

Eksamensgennemsnit
ifølge beviset for den
adgangsgivende eksamen skal være på
mindst 6,0. (Bacheloruddannelserne i teologi, geografi og geoinformatik, geologigeoscience samt landskabsarkitektur er dog
undtaget fra karakterkravet 6,0)

Copenhagen Business
School - Handelshøjskolen
Danmarks Tekniske Universitet

Engelsk og organisationskommunikation

6,0 i gennemsnit i dansk
A og 6,0 i gennemsnit i
Engelsk A
Matematik B indføres
som nyt adgangskrav

Syddansk Universitet

Matematik og
anvendt matematik

Diplomingeniør, eksport og
teknologi (Bachelor of Engineering in Global Business
Engineering)

Enten: 6,0 i gennemsnit
fra den adgangsgivende
eksamen
Eller: 6,0 i gennemsnit i
matematik A

Syddansk Universitet

Matematik-økonomi

Enten: 4,0 i gennemsnit
fra den adgangsgivende
eksamen
Eller: 6,0 i gennemsnit i
matematik A

Syddansk Universitet

Økonomi

Enten: 4,0 i gennemsnit
fra den adgangsgivende
eksamen
Eller: 6,0 i gennemsnit i
matematik A

Fortsættes på næste side.
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Uddannelsessted

Uddannelse

Specifikke adgangskrav
og karakterkrav

Aarhus Universitet

Diplomingeniør,
bioteknologi

Adgangskravet kemi C
ændres til kemi B

Aarhus Universitet

Datalogi

Aarhus Universitet

Fysik

Aarhus Universitet

IT

Aalborg Universitet

Diplomingeniør, Eksportteknologi

7,0 i gennemsnit fra den
adgangsgivende eksamen og 7,0 i Matematik
A
7,0 i gennemsnit fra den
adgangsgivende eksamen og 7,0 i Matematik
A
7,0 i gennemsnit fra den
adgangsgivende eksamen og 7,0 i Matematik
A
Adgangskravet matematik B ændres til matematik A

Professionshøjskolen
VIA University College

Bandagist/Ortopædiingeniør

Adgangskravet fysik B
ændres til fysik A

Professionshøjskolen
VIA University College

Diplomingeniør, eksport og
teknologi (Bachelor of Engineering in Global Business
Engineering)

Matematik B indføres
som nyt adgangskrav
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6. Krav til ansøgernes kundskaber i dansk og engelsk
Krav til kundskaber i dansk
Ved ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser skal du være
opmærksom på, at uddannelsesstedet kan kræve dokumentation for ansøgerens danskkundskaber. Uddannelsesstedet kan således kræve, at ansøgere
med et udenlandsk adgangsgrundlag senest inden studiestart, skal have bestået dansk på A-niveau, Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.
Nogle uddannelsessteder stiller endvidere krav om, at Studieprøven skal
være bestået med bestemte karakterer. Undersøg danskkravene på hjemmesiden på det uddannelsessted, hvor du ønsker at søge optagelse.
Krav til kundskaber i engelsk
Ved ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser, som udbydes
på engelsk, eller hvor væsentlige dele af uddannelsen foregår på engelsk,
skal du være opmærksom på, at uddannelsesstedet kan kræve, at du skal
have kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau (eller tilsvarende).
Uddannelsesstedet kan i den forbindelse tillige kræve, at ansøgere skal bestå
en særligt tilrettelagt prøve. Du skal være opmærksom på, at nogle universiteter stiller krav om engelsk på A-niveau. Undersøg engelskkravene på
hjemmesiden på det uddannelsessted, hvor du ønsker at søge optagelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser

13

7. Betinget optagelse
På nogle uddannelser vil det være muligt at søge betinget optagelse, selvom
du mangler et fagniveau eller ikke opfylder et eventuelt karakterkrav, men er
i gang med at supplere. Her kan uddannelsesinstitutionen give dig en forhåndsgaranti på optagelse, så du er sikker på en plads på uddannelsen, hvis
du består suppleringsfaget. Den betingede optagelse afhænger af, om du kan
nå at supplere inden studiestart eller umiddelbart derefter.
Hvis du f.eks. har matematik på B-niveau, og uddannelsen kræver et Aniveau, så kan du supplere på et gymnasialt suppleringskursus (GSK) i
sommerferien. Det samme gælder, hvis du skal have bestemte karakterer i
bestemte fag for at opfylde adgangskravene. Læs mere om gymnasial supplering i afsnit 8.
Et tilbud om en studieplads vil være betinget af, at du består eksamen i fagene på det krævede niveau eller med den krævede karakter inden studiestart eller umiddelbart derefter. Du skal søge betinget optagelse på normal
vis inden ansøgningsfristerne 15. marts / 5. juli. Du skal selv søge optagelse
på et suppleringskursus. Vær opmærksom på, at udbuddet af disse suppleringskurser er begrænset til få kursussteder.
Nogle uddannelser kræver, at du senest 5. juli kl. 12 uploader dokumentation til din ansøgning på Optagelse.dk for, at du er tilmeldt et gymnasialt suppleringskursus.
Muligheden for at søge betinget optagelse gælder ikke på alle uddannelser.
På visse uddannelser med adgangsbegrænsning kan der kun gives betinget
optag, hvis du mangler at løfte ét fag ét niveau. Spørg på det uddannelsessted, hvor du søger optagelse.
Bemærk, at hvis du bliver betinget optaget, bliver du ikke tilbudt plads på en
eventuelt lavere prioriteret uddannelse, hvis du ikke består suppleringskurset eller melder dig ud undervejs.
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8. Gymnasiale suppleringskurser (GSK)
Hvis du har en adgangsgivende eksamen, der ikke opfylder de specifikke
adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil søge, har du mulighed for at
supplere. Du kan kun supplere på GSK i fag, der er adgangskrav på den uddannelse, du ønsker at søge optagelse på. Du kan supplere i et fag, du ikke
tidligere har gennemført, til et højere niveau i et fag, du allerede har gennemført eller i et fag, hvor du har behov for en højere karakter for at opfylde
et karakterkrav. GSK er gratis, så længe du påbegynder undervisningen senest 1. oktober i kalenderåret 2 år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Du kan få yderligere oplysninger om GSK, tilmelding og
undervisningssteder på gsdanmark.dk eller hos GS-koordinatorerne på følgende adresser:

Nørresundby Gymnasium og HF
Studievej 14
9400 Nørresundby
tlf. 9817 2833

VUC Århus
Ingerslevs Boulevard 3
8100 Århus C
tlf. 8732 2500

Odense Katedralskole
Jernbanegade 34
5000 Odense C
tlf. 6612 2240

vucaarhus.dk/gs

odensekatedralskole.dk/gs

nghf.dk/gs

KVUC
Sankt Petri Passage 1
1165 København K
tlf. 8232 6690

Niels Brock
Nørre Voldgade 34
1358 København K
tlf. 3341 9100

kvuc.dk

brock.dk/gs
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