
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse for akademisk relevans 
 

Et af prioriteringskriterierne til uddannelsen er en redegørelse for akademisk relevans. 

 
I redegørelsen for akademisk relevans, skal du argumentere for, hvordan din bacheloruddannelse og eventuelle 
erhvervsrettede erfaringer (praktik, betalt arbejde osv.) kvalificerer dig til at blive optaget på den 
kandidatuddannelse, du søger ind på. 

 
Nedenfor kan du se et forslag til, hvordan du kan stille den op. 
Du kan derfor blot udfylde nedenstående skema og uploade den på din ansøgning. Det er ikke et krav, at du 
bruger skemaet til din redegørelse for akademisk relevans. 

 
Inden du skriver redegørelsen for akademisk relevans, er det en god ide at læse uddannelsens studieordning, som 
du kan finde på https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/ 

 
 

Hvilken bacheloruddannelse har du gennemført (eller 
regner med at have gennemført) inden studiestart? 

Hvordan kvalificerer din bacheloruddannelse dig til at 
blive optaget på den ansøgte kandidatuddannelse? 

  

  

Hvilke erhvervsrettede erfaringer (praktik, betalt arbejde 
osv.) har du? 

Hvordan kvalificerer den angivne erfaring dig til at 
blive optaget på den ansøgte kandidatuddannelse? 
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