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DISPENSATIONSSKEMA TIL OPTAGELSE, M.M. 
Du skal udfylde skemaet med dine personlige oplysninger, og dernæst markere med et kryds i det eller de forhold, du vil 
ansøge om dispensation for. Når du har udfyldt skemaet, så skal du gemme filen som PDF-fil på din egen computer, og 
dernæst skal du uploade PDF’en til din ansøgning på www.optagelse.dk. 

Vigtigt! Husk at vedlægge relevant dokumentation til din dispensationsansøgning. Vi vurderer udelukkende ift. den 
vedlagte dokumentation. Følg derfor vejledningen på side 2 - 4. 

Fulde navn: Telefonnummer: 

Fødselsdato: (dd-mm-åååå) E-mailadresse:

Angiv de(n) uddannelser du ansøger om optagelse på hos Zealand: 

1. 

2. 

3. 

Jeg søger om dispensation for: 

 Individuel kompetencevurdering (IKV) - Optagelse på baggrund af
kvalifikationer og kompetencer der er tilsvarende de adgangsgivende
uddannelser samt specifikke adgangskrav på den pågældende uddannelse.

 Anerkendelse af tilsvarende kvalifikationer som et eller flere gymnasiale fag
(angivet som specifikt adgangskrav). Faget/fagene, jeg mangler er:

 Kandidatreglen (hvis du allerede har en dansk eller udenlandsk kandidatgrad)

 Tidligere udmeldt af samme uddannelse

 Overskridelse af tidsfrister

 Usædvanlige forhold

http://www.optagelse.dk/
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VEJLEDNING TIL DOKUMENTATION 
Herunder finder du en vejledning til og den nødvendige og relevante dokumentation, som skal 
danne vurderingsgrundlaget for din dispensationsansøgning ved de forskellige 
dispensationsmuligheder. 
 
Individuel kompetencevurdering (IKV): 

Relevant dokumentation kan indeholde følgende: 

• En kort fritekst, hvor der redegøres og argumenteres for, hvordan du mener at have 
opnået kompetencer tilsvarende en adgangsgivende uddannelsen, samt angivet fag, 
som er specifikke adgangskrav til uddannelsen. (Skal altid vedlægges.)  

• Dokumentationen for erhvervserfaring, andre uddannelseselementer og andre 
relevante aktiviteter, som du ønsker skal indgå i vurderingen for din dispensation. 
Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af eksempelvis arbejdsopgaver eller 
uddannelsesindhold, samt indeholde oplysninger om periode og varighed for 
erfaringen.  

• Din gymnasiale eksamen eller relevante enkeltfagsbeviser. 

• Hvis du har aflagt eksamener på universitetet; eksamensbevis samt dokumentation for 
fagets niveau, omfang (ECTS) og indhold (evt. pensum eller kursusbeskrivelse). 

• Søger du anerkendelse af danskkvalifikationer; folkeskolens afgangseksamen eller 
andre prøvebeviser, kontakt os på apply@zealand.dk og hør mere. 

• BEMÆRK! En positiv vurdering er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en 
studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på. 

 

Anerkendelse af tilsvarende kvalifikationer som et eller flere gymnasiale fag: 

Relevant dokumentation kan indeholde følgende: 

• En kort fritekst, hvor der redegøres og argumenteres for, hvordan du mener at have 
opnået kompetencer tilsvarende indholdet i det specifikke fag. (Skal altid vedlægges.) 

• Dokumentation for erhvervserfaring, andre uddannelseselementer og andre relevante 
aktiviteter, som du ønsker skal indgå i vurderingen for din dispensation. 
Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af eksempelvis arbejdsopgaver eller 
uddannelsesindhold, samt indeholde oplysninger om periode og varighed for 
erfaringen. 

• Din gymnasiale eksamen eller relevante enkeltfagsbeviser. 

• Hvis du har aflagt eksamener på universitetet; eksamensbevis samt dokumentation for 
fagets niveau, omfang (ECTS) og indhold (evt. pensum eller kursusbeskrivelse). 

• Søger du anerkendelse af danskkvalifikationer; folkeskolens afgangseksamen eller 
andre prøvebeviser, kontakt os på apply@zealand.dk og hør mere. 

 
  

mailto:apply@zealand.dk
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Kandidatreglen: (hvis du allerede har en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse) 
Relevant dokumentation skal indeholde følgende: 

• En kort fritekst, hvor der redegøres og argumenteres for, hvorfor du ikke kan anvende 
din nuværende kandidatuddannelse. (Skal altid vedlægges.) 

• Dokumentation der understøtter årsagerne beskrevet i friteksten (eks. lægeerklæring 
eller sygejournal). 

• Eksamensbevis med indeholdende karakteroversigt fra tidligere bestået uddannelse. 

 

Tidligere udmeldt af samme uddannelse: 
Relevant dokumentation kan indeholde følgende: 

• En kort fritekst, hvor der redegøres for, hvorfor du tidligere er blevet udmeldt af 
uddannelse. (Skal altid vedlægges.) 

• Lægeerklæring indeholdende angivelse 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 stadigvæk gældende, skal 
lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden. 

• Sygejournal ved længerevarende sygdom. 

• Udtalelse for autoriseret psykolog indeholdende psykologens 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 stadigvæk 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 uddannelse. 

 

Overskridelse af tidsfrister: 
Relevant dokumentation kan indeholde følgende: 

• En kort fritekst, hvor der redegøres for de usædvanlige forhold, der har forhindret i at 
overholde tidsfristen. (Skal altid vedlægges.) 

• Ved sygdom skal der vedlægges en lægeerklæring, sygejournal eller udtalelse fra 
autoriseret psykolog indeholdende en tidangivelse af forløbet/forholdet der har 
forhindret dig i at overholde tidsfristen. 

• Anden relevant dokumentation indeholdende en tidangivelse af forløbet/forholdet der 
har forhindret dig i at overholde tidsfristen. 
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Usædvanlige forhold: 
Relevant dokumentation kan indeholde følgende: 

• En kort fritekst, hvor der redegøres for de usædvanlige forhold. (Skal altid 
vedlægges.) 

• En lægeerklæring eller sygejournal indeholdende angivelse af forløbet, lægens faglige 
af, hvordan forholdene påvirkede din evne til studere tidligere og i hvilken grad de 
påvirker din evne til at studere nu. Er forholdene stadigvæk gældende, skal 
lægeerklæringen/sygejournal indeholde en prognose for varigheden. 

• Sygejournal ved længerevarende sygdom. 
• Udtalelse fra autoriseret psykolog indeholdende psykologens faglige vurdering af, 

hvordan forholdende påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de 
påvirker din nuværende evne til at studere. Er forholdene stadigvæk gældende, skal 
udtalelsen indeholde en prognose for varigheden. 

• Lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb ved 
nærtstående pårørende. 

• Specialistudtalelse - eksempelvis i forbindelse med test af ordblindhed eller 
funktionsnedsættelse. 

• Politirapport. 

• Standpunkts- og årskarakterer fra din gymnasiale eksamen. 
• Folkeskolens afgangsbevis. (Kan være nødvendigt, hvis de usædvanlige forhold 

startede i folkeskolen.) 

• Udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution. 

 
 
SPØRGSMÅL OM DISPENSATIONSANSØGNINGEN? 
Har du spørgsmål til dispensationsansøgningen eller til dokumentationen, så skal du være 
velkommen til at kontakte vores Optag og Rekruttering på følgende: 
 

E-mail: apply@zealand.dk 
Telefon: 5076 2830 
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