KØBENHAVNS UNIVERSITET

Skema til foreløbig vurdering og forhåndsdispensation
med henblik på ansøgning om optagelse i 2018
Sådan gør du
1. Udfyld skemaet med dine personoplysninger, og skriv navnet på det eller de studier, du er interesseret
i at søge om optagelse på i 2018.
2. Marker med flueben i boksene det eller de forhold, du vil søge om vurdering af.
3. Send det udfyldte skema og al nødvendig dokumentation vedhæftet på e-mail til optagelse@ku.dk.

Frist for at indsende skema: 12. december 2017

Du får svar 4-8 uger efter vi har modtaget al nødvendig dokumentation fra dig. Vi sender svar
igennem sikker e-mail med pinkode til din mobil.

Fulde navn
Mobilnummer

Fødselsdato

E-mail
Uddannelse(r), jeg vil søge om optagelse på i 2018
 Jeg har medsendt al relevant dokumentation, som fremgår af side 2 eller 3 i dette skema.

Jeg søger om at få vurderet følgende (sæt gerne flere X):
Foreløbig vurdering af mit
adgangsgrundlag

Forhåndsdispensation

 Udenlandsk gymnasial eksamen

 Hurtigstartsbonus

 Dansk gymnasial eksamen uden
A-, B- og C-niveauer (ældre
eksamen)

 Begrænsning af dobbeltuddannelse

 Ingen adgangsgivende eksamen,
men andre kvalifikationer til optag
med særlig tilladelse
 Anerkendelse af tilsvarende faglige
kvalifikationer. Jeg mangler
følgende fag:

 Tidligere udmeldt af samme
uddannelse
 Karakterkrav – fordi mine
karakterer i gymnasiet blev
påvirket af usædvanlige forhold
 Karakterkrav – fordi jeg har
tilsvarende faglige kvalifikationer

Oversigt over nødvendig dokumentation
Find det forhold, du søger dispensation for, og se hvilken dokumentation, det er nødvendigt at sende til
os. Søger du dispensation for flere forhold, skal du se under alle dine forhold.
Udenlandsk gymnasial eksamen, der afsluttes senest sommeren 2018









Kopier af original eksamensdokumentation: grundskole (folkeskole), gymnasial uddannelse samt
videregående uddannelse, hvis du har studeret efter gymnasiet. Send både diplom og
karakteroversigt
Udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en autoriseret
oversætter. Officielle eksamensbeviser på engelsk, fransk, tysk, svensk eller norsk behøver ikke
oversættelse
Dokumentation for timetallet i de fag, der indgår i de specifikke adgangskrav
Dokumentation for bestået Studieprøve i dansk eller Dansk A
Evt. anden dokumentation for, at du opfylder kravet om danskkvalifikationer (for eksempel
folkeskolens afgangsbevis i dansk). Dine sprogkundskaber skal være dokumenteret ved et
prøvebevis
Evt. dokumentation for supplering taget i Danmark eller i udlandet
Evt. dokumentation for en erhvervsuddannelse, efter- og videreuddannelse, hvis du har taget det
Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du vedlægge kopi af din opholdstilladelse

Ingen gymnasial eksamen



Kopier af alle uddannelsespapirer
CV over relevante aktiviteter/ansættelser samt dokumentation for de erfaringer på dit CV, du
ønsker, vurderingen skal baseres på

Anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer






Kort fritekst, hvor du redegør for, hvordan du mener at have opnået evner tilsvarende indholdet i
det specifikke gymnasiale fag
Dokumentation for de erfaringer, aktiviteter og/eller uddannelse, du ønsker, vurderingen skal
baseres på
Din gymnasiale eksamen
Hvis du har aflagt eksamener på universitetet, eksamensbevis samt dokumentation for fagets
niveau, omfang, timetal og eventuelt pensum
Søger du anerkendelse af danskkvalifikationer: folkeskolens afgangseksamen eller andre
prøvebeviser

Hurtigstartsbonus
Relevant dokumentation kan være:
 Bevis for værnepligtstjeneste
 Bevis for udsendelse igennem NATO
 Kopi af vandrejournal eller andet bevis for adoption eller barsel
 Lægeerklæring, sygejournal, udtalelse fra psykolog eller psykiater ved længerevarende sygdom
(både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 lægeerklæring eller dokumentation ved pasning af nærtstående (handicappede, alvorligt syge
eller døende)
 kontrakt med Team Danmark eller anden organisation ved træning til og deltagelse i Olympiske
Lege/Paralympiske Lege

Dansk gymnasial eksamen uden A-, B- og C-niveauer



Kopi af bevis for din gymnasiale uddannelse
Kopier af evt. øvrige uddannelsespapirer, f.eks. enkeltfag / suppleringsfag, videregående
uddannelse m.m.

Begrænsning af dobbeltuddannelse
Relevant dokumentation kan være:
 Dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse
 Lægeerklæring eller sygejournal, du har fået ved konstatering af tabt erhvervsevne
 Dokumentation for at din tidligere gennemførte uddannelse ikke længere giver adgang til
arbejdsmarkedet

Tidligere udmeldt af samme uddannelse
Relevant dokumentation kan være:
• Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan
forholdene påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at
studere nu. Er forholdene stadig gældende, skal lægeerklæringen indeholde en prognose for
varigheden
• Sygejournal ved længerevarende sygdom
• Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder psykologens faglige vurdering af, hvordan
forholdende påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til
at studere nu. Er forholdene stadig gældende skal udtalelsen indeholde en prognose for
varigheden.
• Eksamensbeviser for eventuelle fag, kurser eller uddannelser du har bestået før og efter, du blev
udmeldt af uddannelsen.

Karakterkrav (usædvanlige forhold)
Relevant dokumentation kan være:
• Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan
forholdene påvirkede dig tidligere, og i hvilken grad de påvirker dig nu. Er forholdene stadig
gældende skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden
• Sygejournal ved længerevarende sygdom
• Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder psykologens faglige vurdering af, hvordan
forholdene påvirkede dig, og i hvilken grad de påvirker dig nu. Er forholdene stadig gældende
skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden
• Lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående
pårørende
• Specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser
• Politirapport
• Standpunkts- og årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
• Folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt, hvis de usædvanlige forhold startede i
slutningen af folkeskolen.)
• Udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Karakterkrav (tilsvarende faglige kvalifikationer)
•
•

Din gymnasiale eksamen
Dokumentation for den/de eksamen(er), du mener, kan erstatte karakterkravet

