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Ansøgningsskema 2018

1. Personlige oplysninger 

Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Fastnettelefon

Land

Forbeholdt uddannelsesstedet 

ByPostnummer

Mobiltelefon

E-mail

CPR-nummer

Landekode  

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på 

4. Adgangsgrundlag

Dansk Ja NejAndet

Land

Uddannelsesstedets navn

Optagelse af grønlandske ansøgereStudiestart
I stedet for sommer 
foretrækker jeg vinter

Standby
Hvis jeg ikke bliver optaget på denne 
uddannelse, søger jeg om standby

Optagelsesområdenr. Uddannelsens navn og evt. studieretning

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden den 5. juli
(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte 
efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

7. Gymnasial supplering

A. Tilsagn

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2017

Landekode Vedlagt opholdstilladelse

B. Adgangsgrundlag 

Studentereksamen (stx)

Højere handels-
eksamen (hhx)

Højere forberedelses-
eksamen (hf)

Højere teknisk 
eksamen (htx)

Adgangseksamen til
ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit ÅrEksamensgennemsnit År

GIF

Eksamensgennemsnit ÅrEksamensgennemsnit År

Færøsk gymnasial
eksamen

Grønlandsk gymnasial
eksamen

Eksamensgennemsnit ÅrEksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået
særlig tilladelse til 
denne uddannelse

Journalnummer Dato

År

Underskrift

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, 
jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar 
rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.
 

UnderskriftDag/md/år

International 
Baccalaureate (IB)

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

5. Tidligere optagelse på videregående uddannelse

Jeg har tidligere været optaget på en videregående uddannelse.
Vær særlig opmærksom på pligten til at dokumentere beståede
dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes).

Jeg har tidligere gennemført en videregående uddannelse i Danmark

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som 
uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et 
brev med relevant dokumentation.

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2012, 2013, 2014 eller 2015 og søger 
dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensations-
ansøgning og relevant dokumentation

Jeg søger optagelse efter den grønlandske særordning

ÅrTotal Points

Udenlandsk adgangs-
givende eksamen

ÅrHvilken

HvilkenErhvervsuddannelse 
(EUD, SOSU)

Andet 
adgangsgrundlag

Hvilket

1 af 2

Studiekompetence-
givende eksamen i for-
bindelse med erhvervs-
uddannelse (eux)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) 

Prioritet
Optagelses-

områdenummer Uddannelsens navn

5

6

7

8

1

2

3

4



9. Beståede dele af en videregående uddannelse
 Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

Uddannelsesstedets navn
År 

påbegyndtUddannelsens navn
År bestået/

forventet bestået

Hvis du stadig 
er optaget, 

sæt kryds her

CPR-nummerOptagelsesområdenr.

10. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende eksamen
   Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, 
      folkeuniversitet, studieskole. 

Fag Niveau

Karakter

Type Mundtlig Skriftlig
Md/år bestået/

forventet bestået

1.

2.

3.

4.

5.

6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)
Ugentlig

arbejdstidArbejdsgiver

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

Fra (dato/år) Til (dato/år)På hvilken skole?
Antal 

måneder

1.

2.

3.

Fra (dato/år) Til (dato/år)
Antal 

måneder

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

Aktivitetens navnInden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvad foretog du dig i landet?
(Rejse, arbejde, studieophold)Hvilket land?

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.
UnderskriftDag/md/år

År
afbrudt

1.

2.

3.

4.

Antal 
måneder

Fra (dato/år) Til (dato/år)
Ugentlig

arbejdstid
Antal 

måneder
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