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1. Indledning 

I denne pjece finder du information om nye adgangskrav på videregående 
uddannelser fra 2023 og varslinger af ændringer i adgangskrav for 2024 og 
2025. Ændringer og varslinger gælder for de videregående uddannelser, 
der er tilknyttede Den Koordinerede Tilmelding (KOT), dvs. de videregå-
ende uddannelser, du kan søge om optagelse på via Optagelse.dk.  
 
Den Koordinerede Tilmeldings overordnede formål er at koordinere optagel-
sen til de videregående uddannelser, så ansøgere 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 Uddannelses-
Guiden, www.ug.dk. På Uddannelsesguiden kan du desuden læse om opta-
gelse på videregående uddannelser, der beskriver optagelsesprocessen, 
blandt andet kvote 1, kvote 2, standby og ansøgningsfrister.  

 

 

http://www.optagelse.dk/videregaaende/index.html
http://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/altomoptagelse
https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/altomoptagelse


 

  

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 ad-
gangskrav der er til de enkelte uddannelser. Du kan finde bekendtgørel-
serne på retsinformation.dk.  
 

2.1 Bacheloruddannelser på universiteter 

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid  
(adgangsbekendtgørelsen) 
 

2.2 Erhvervsakademiuddannelser og 
Professionsbacheloruddannelser 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professi-
onsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen) 
 

2.3 Videregående kunstneriske uddannelser 

Bekendtgørelse om adgang til videregående kunstneriske uddannelser til-
rettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) 
 
  

https://www.retsinformation.dk/


 

  

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 ud-
dannelser er det et krav, at du har en gymnasial eksamen, men nogle vide-
regående uddannelser godkender også andre typer af uddannelser eller 
kvalifikationer som adgangsgrundlag, eksempelvis en erhvervsuddannelse.  
 
Ud over et krav om en bestemt uddannelsesbaggrund, er der på de fleste 
uddannelser specifikke adgangskrav, karakterkrav og/eller krav om en ad-
gangsprøve.  
 
Specifikke adgangskrav er krav om, at du skal have bestået bestemte 
gymnasiale fag på bestemte niveauer.  
 
Sprogkrav er krav til sprogkundskaber i dansk eller engelsk, se også afsnit 
4. 
 
Karakterkrav er krav om, at du har bestemte minimumskarakterer i kræ-
vede fag, et minimumsgennemsnit i en kombination af 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 af-
holdes 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 ad-
gangskravene. 
 
Når du søger optagelse på en uddannelse via Optagelse.dk, kan du på den 
enkelte uddannelse finde information om uddannelsens adgangskrav. 
  



 

  

4. Krav til ansøgernes 
kundskaber i dansk og 
engelsk 

4.1 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 et krævet niveau. 
 
Uddannelsesstedet kan tillige kræve at et fastsat danskniveau skal være 
bestået med bestemte karakterer. Undersøg danskkravene på hjemmesi-
den på det uddannelsessted, hvor du ønsker at søge optagelse. 
 

4.2 Krav til kundskaber i engelsk 

Ved ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser, som udby-
des på engelsk, eller hvor væsentlige dele af uddannelsen foregår på en-
gelsk, skal du være opmærksom på, at uddannelsesstedet kan kræve, at du 
skal leve op til mindst et af følgende krav: 
 

• Engelsk B 

• Engelsk A 

• TOEFL-test med en testscore på mindst 83  

• IELTS-test med en testscore på mindst 6,5 

• En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som 
kompetencemæssigt svarer til Engelsk B med et gennemsnit på mindst 3,0 

• Uddannelsesstedet kan vælge at tilbyde en prøve, som udby-
des af uddannelsesstedet og som kompetencemæssigt svarer til Engelsk B 
 
Kravet om Engelsk A kan erstattes af en test, som uddannelsesstedet aner-
kender og som kompetencemæssigt svarer til Engelsk A 
 
Uddannelsesstederne kan beslutte at stille højere krav end ovenstående. 
Undersøg engelskkravene på hjemmesiden på det uddannelsessted, hvor 
du ønsker at søge optagelse. Du kan også på udbuddet af uddannelsen på 
Optagelse.dk se evt. sprogkrav under ”lokale adgangskrav”. 



 

 

Adgangskrav 
 

5. Lokale adgangskrav 
der træder i kraft i 2023 
og varslinger af 
ændringer 

Ud over de specifikke adgangskrav, er der på nogle uddannelser yderli-
gere krav, som er fastsat af uddannelsesstedet.  De kan ses på udbuddet 
af uddannelsen på Optagelse.dk under ”lokale adgangskrav”. Lokale krav 
er oftest karakterkrav, men kan også være sprogkrav (se også afsnit 6).  
 
I de kommende år vil nogle uddannelser skærpe deres adgangskrav. 
Sprogkrav og karakterkrav varsles ét år før de træder i kraft, og specifikke 
adgangskrav skal varsles to år før ikrafttrædelse. 
 
Nedenstående er en samlet oversigt over, hvilke uddannelser der har æn-
dret deres lokale karakterkrav og/eller sprogkrav i 2023 og hvilke ændrin-
ger i specifikke adgangskrav og/eller lokale adgangskrav, der vil blive in-
troduceret ved optagelsesrunden i 2024 og 2025.



 

 

Adgangskrav 
 

Gæl-
dende 

KOT 
nr. 

Uddannelsessted  Udbudstitel Adgangskrav 

2023 13075 Copenhagen Business School - 
Handelshøjskolen 

Business Administration and Sociology, 
Frederiksberg, Study start: Summer 

Matematik B med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 6,0 

2023 17025 Syddansk Universitet Farmaci, Odense M, Studiestart: Som-
merstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 7,0 i kvote 1, 
eller bestået adgangsprøve i kvote 2. For at deltage i adgangsprøve skal karaktergen-
nemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 5,0 

2023 17050 Syddansk Universitet Matematik-økonomi, Odense M, Studie-
start: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0  
ELLER 7,0 i gennemsnit i Matematik A i kvote 1  
ELLER bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 17064 Syddansk Universitet Matematik og anvendt matematik, 
Odense M, Studiestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0  
ELLER 7,0 i gennemsnit i Matematik A i kvote 1  
ELLER bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 17070 Syddansk Universitet Fysik, Odense M, Studiestart: Sommer-
start 

Kvote 1: Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 
ELLER mindst 7,0 i én af følgende fire fagkombinationer:  
- Matematik A, Fysik B og Kemi B,  
- Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A,  
- Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B  
ELLER Bestået adgangsprøve i Kvote 2 

2023 17085 Syddansk Universitet Kemi, Odense M, Studiestart: Sommer-
start 

Kvote 1: Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 
ELLER mindst 7,0 i én af følgende fire fagkombinationer:  
- Matematik A, Fysik B og Kemi B,  
- Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A,  
- Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B  
ELLER Bestået adgangsprøve i Kvote 2 

2023 17312 Syddansk Universitet International virksomhedskommunika-
tion i engelsk, Odense M, Studiestart: 
Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0  
ELLER 7,0 i Dansk A i kvote 1  
ELLER bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 17420 Syddansk Universitet Økonomi, Odense M, Studiestart: Som-
merstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 eller 7,0 i 
gennemsnit i Matematik A i kvote 1, eller bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 17510 Syddansk Universitet Erhvervsøkonomi, HA, Odense M, Stu-
diestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 eller 6,0 i 
gennemsnit i Matematik B i kvote 1, eller bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 18140 Syddansk Universitet International virksomhedskommunika-
tion i engelsk, Kolding, Studiestart: 
Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 eller 7,0 i 
Dansk A i kvote 1, eller bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 18210 Syddansk Universitet Erhvervsøkonomi, HA, Kolding, Studie-
start: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 eller 6,0 i 
gennemsnit i Matematik B i kvote 1, eller bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 19215 Syddansk Universitet Economics and Business Administra-
tion, Sønderborg, Study start: Summer 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 eller 6,0 i 
gennemsnit i Matematik B i kvote 1, eller bestået adgangsprøve i kvote 2 



 

 

Adgangskrav 
 

Gæl-
dende 

KOT 
nr. 

Uddannelsessted  Udbudstitel Adgangskrav 

2023 19225 Syddansk Universitet European Studies, Sønderborg, Study 
start: Summer 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1, 
eller bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 20210 Syddansk Universitet Erhvervsøkonomi, HA, Esbjerg Ø, Stu-
diestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 eller 6,0 i 
gennemsnit i Matematik B i kvote 1, eller bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 20220 Syddansk Universitet Sociologi og kulturanalyse, Esbjerg Ø, 
Studiestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 eller 6,0 i 
gennemsnit i Matematik B i kvote 1, eller bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 20530 Syddansk Universitet Erhvervsøkonomi, HA, Slagelse, Stu-
diestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 eller 6,0 i 
gennemsnit i Matematik B i kvote 1, eller bestået adgangsprøve i kvote 2 

2023 22023 Aarhus Universitet Professionsbachelor, klinisk tandteknik, 
Aarhus C, Studiestart: Sommerstart 

Hvis ansøgningsgrundlaget er en erhvervsuddannelse, skal ansøger have et karakter-
gennemsnit i Dansk C og Engelsk C på mindst 7,0  

2023 22930 Aarhus Universitet Erhvervsøkonomi, HA, Herning, Studie-
start: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1 

2023 22935 Aarhus Universitet Economics and Business Administra-
tion, Herning, Study start: Summer 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1 

2023 25420 Aalborg Universitet Kommunikation og digitale medier, Aal-
borg Øst, Studiestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 25425 Aalborg Universitet Musik, Aalborg Øst, Studiestart: Som-
merstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 25430 Aalborg Universitet Musikterapi, Aalborg Øst, Studiestart: 
Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 25435 Aalborg Universitet Psykologi, Aalborg Øst, Studiestart: 
Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 25440 Aalborg Universitet Kommunikation og digitale medier, Kø-
benhavn SV, Studiestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 25445 Aalborg Universitet Kunst og teknologi, Aalborg Øst, Stu-
diestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 25450 Aalborg Universitet Engelsk, Aalborg Øst, Studiestart: Som-
merstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 25460 Aalborg Universitet Spansk sprog og internationale studier, 
Aalborg Øst, Studiestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 25640 Aalborg Universitet Organisatorisk læring, Aalborg Øst, 
Studiestart: Sommerstart 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0  

2023 45860 Erhvervsakademi Aarhus Professionsbachelor, finans, Viby J, 
Studiestart: Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2023 47360 Erhvervsakademi Aarhus Professionsbachelor, fødevareteknologi 
og applikation, Viby J, Studiestart: 
Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2023 47760 Erhvervsakademi Aarhus Professionsbachelor, urban landskabs-
ingeniør, Viby J, Studiestart: Sommer-
start 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende 

2023 58800 Erhvervsakademi Aarhus Professionsbachelor, økonomi og infor-
mationsteknologi, Viby J, Studiestart: 
Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 



 

 

Adgangskrav 
 

Gæl-
dende 

KOT 
nr. 

Uddannelsessted  Udbudstitel Adgangskrav 

2023 60300 Erhvervsakademi Aarhus Professionsbachelor, it-arkitektur, Viby 
J, Studiestart: Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2023 70350 Erhvervsakademi Aarhus Automationsteknolog, Aarhus C, Stu-
diestart: Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende 

2023 70460 Erhvervsakademi Aarhus Autoteknolog, Aarhus C, Studiestart: 
Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende 

2023 71710 Erhvervsakademi Aarhus Datamatiker, Viby J, Studiestart: Som-
merstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2023 74110 Erhvervsakademi Aarhus Finansøkonom, Viby J, Studiestart: 
Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2023 74450 Erhvervsakademi Aarhus Financial controller, Viby J, Studiestart: 
Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2023 76210 Erhvervsakademi Aarhus It-teknolog, Viby J, Studiestart: Som-
merstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende 

2023 77110 Erhvervsakademi Aarhus Jordbrugsteknolog, Viby J, Studiestart: 
Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende 

2023 77700 Erhvervsakademi Aarhus Miljøteknolog, Viby J, Studiestart: Som-
merstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende 

2023 78360 Erhvervsakademi Aarhus Laborant, Viby J, Studiestart: Som-
merstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende 

2023 79410 Erhvervsakademi Aarhus Markedsføringsøkonom, Viby J, Studie-
start: Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2023 81560 Erhvervsakademi Aarhus Multimediedesigner, Viby J, Studiestart: 
Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2023 84290 Erhvervsakademi Aarhus Produktionsteknolog, Aarhus C, Studie-
start: Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende 

2023 86156 Erhvervsakademi Aarhus Serviceøkonom, Viby J, Studiestart: 
Sommerstart 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag: Studieprøven i dansk eller tilsvarende 

2024 25017 Aalborg Universitet Teknisk videnskab (civilingeniør) Bio-
teknologi, Aalborg Øst, Studiestart: 
Sommerstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 

2024 25042 Aalborg Universitet Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljø-
videnskab, Aalborg Øst, Studiestart: 
Sommerstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 

2024 25047 Aalborg Universitet Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi-
teknologi, Aalborg Øst, Studiestart: 
Sommerstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 

2024 25053 Aalborg Universitet Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik 
og teknologi 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 7,0 

2024 25065 Aalborg Universitet Teknisk videnskab (civilingeniør) Sund-
hedsteknologi, Aalborg Øst, Studiestart: 
Sommerstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 4,0 

2024 25230 Aalborg Universitet Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, 
Aalborg Øst, Studiestart: Sommerstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 5,0 

2024 25305 Aalborg Universitet Biologi, Aalborg Øst, Studiestart: Som-
merstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 5,0 



 

 

Adgangskrav 
 

Gæl-
dende 

KOT 
nr. 

Uddannelsessted  Udbudstitel Adgangskrav 

2024 25307 Aalborg Universitet Fysik, Aalborg Øst, Studiestart: Som-
merstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 7,0 

2024 25313 Aalborg Universitet Kemi, Aalborg Øst, Studiestart: Som-
merstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 

2024 25314 Aalborg Universitet Matematik, Aalborg Øst, Studiestart: 
Sommerstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 7,0 

2024 25318 Aalborg Universitet Teknisk videnskab (civilingeniør) Mate-
matik-teknologi, Aalborg Øst, Studie-
start: Sommerstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 7,0 

2024 25319 Aalborg Universitet Matematik-økonomi, Aalborg Øst, Stu-
diestart: Sommerstart 

Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 7,0 

2024 40650 UCL Erhvervsakademi og Pro-
fessionshøjskole 

Professionsbachelor, bioanalytiker, 
Odense M, Studiestart: Sommerstart 

Matematik C med et karaktergennemsnit på mindst 4,0 

2024 47080 UCL Erhvervsakademi og Pro-
fessionshøjskole 

Fysioterapeut, Odense, Studiestart: 
Sommerstart  

Udenlandske ansøgere og ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal have be-
stået Studieprøven i dansk med mindst 4,0 i alle dele af prøven eller have dokumenteret 
tilsvarende kundskaber. 

2024   Alle professionshøjskoler Professionsbachelor, Ergoterapeut Specifikt adgangskrav: Engelsk B 

2024   Alle professionshøjskoler Professionsbachelor, Radiograf Specifikt adgangskrav: Dansk A for ansøgere med en gymnasial eksamen 
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6. Betinget optagelse 

På nogle uddannelser vil det være muligt at søge betinget optagelse, 
selvom du mangler et fagniveau eller ikke opfylder et eventuelt karakter-
krav, men er i gang med at supplere. Her kan uddannelsesinstitutionen give 
dig en forhåndsgaranti på optagelse, så du er sikker på en plads på uddan-
nelsen, 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 A-ni-
veau, så kan du supplere på et gymnasialt suppleringskursus (GSK) i som-
merferien. Det samme gælder, hvis du skal have bestemte karakterer i be-
stemte fag for at opfylde adgangskravene. Læs mere om gymnasial supple-
ring i afsnit 7.  
 
Et tilbud om en studieplads vil være betinget af, at du består eksamen i fa-
gene på det krævede niveau eller med den krævede karakter inden studie-
start eller umiddelbart derefter. Du skal søge betinget optagelse på normal 
vis inden ansøgningsfristerne 15. marts / 5. juli. Du skal selv søge opta-
gelse 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 dokumenta-
tion for, at du er tilmeldt et gymnasialt suppleringskursus til din ansøgning 
på Optagelse.dk. 
 
Muligheden for at søge betinget optagelse gælder ikke på alle uddannelser. 
Nogle uddannelsessteder tilbyder ikke betinget optagelse og på andre ud-
dannelser kan der kun gives betinget optag, hvis du mangler at løfte ét fag 
ét niveau. Undersøg på uddannelsesstedets hjemmeside om den uddan-
nelse, du ønsker at søge optagelse på, benytter betinget optagelse.  
 
Bemærk, at hvis du bliver betinget optaget, bliver du ikke tilbudt plads på en 
eventuelt lavere prioriteret uddannelse, hvis du ikke består suppleringskur-
set eller melder dig ud undervejs. 

  



 

 

Adgangskrav 
 

7. Gymnasiale 
suppleringskurser 
(GSK) 

Du har mulighed for at supplere, hvis du har en adgangsgivende eksa-
men, der ikke opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du 
gerne vil søge. 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 al-
lerede har gennemført eller i et fag, hvor du har behov for en højere ka-
rakter for at opfylde et karakterkrav. GSK er gratis, så længe du påbe-
gynder undervisningen senest 1. oktober i kalenderåret 2 år efter, at du 
har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Du kan få yderligere oplys-
ninger om GSK, tilmelding og undervisningssteder på ug.dk eller hos GS-
koordinatorerne på følgende adresser: 
 

 

Nørresundby Gymna-
sium og HF 
Studievej 14 
9400 Nørresundby 
tlf. 9817 2833 
nghf.dk/gs 
 

Aarhus HF & VUC 
Dalgas Avenue 2 
8000 Aarhus C 
tlf. 8732 2500 
aarhushfogvuc.dk/gs 
 

Odense Katedralskole 
Jernbanegade 34 
5000 Odense C 
tlf. 6612 2240 
odensekatedralskole.dk/gs 
 
 

KVUC 
Vognmagergade 8 
1120 København K 
tlf. 8232 6690 
kvuc.dk/gs 
 

Niels Brock 
Nørre Voldgade 34 
1358 København K 
tlf. 3341 9100 
brock.dk/gs 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/enkeltfagogsupplering/gymnasial-supplering-gs
https://www.nghf.dk/om-nghf/gs-gymnasial-supplering/
https://aarhushfogvuc.dk/gs-sof/supplering/
https://odensekatedralskole.dk/gs
https://kvuc.dk/uddannelser/gs/
https://nielsbrock.dk/gsk-og-enkeltfag/gsk
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