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Optagelsesprocedure for autismeholdet ved datamatikerudannelsen på Zealand
Hvis du ønsker at søge ind på autismeholdet på datamatikeruddannelsen på Zealand, med studiestart i
september 2021, opfordrer vi dig til at søge optagelse gennem kvote 2 inden 15. marts 2021 kl. 12.00.
Husk, at du godt kan søge om optagelse gennem kvote 2, selvom du først afslutter gymnasiet i juni
2021.
Du skal søge ind via www.optagelse.dk (den koordinerede tilmelding).
I kvote 2 vurderer vi ansøgningerne på andre faktorer end karakterer. Du kan læse om vores kvote 2kriterier på https://www.zealand.dk/ansoeg/, klik på ”Kriterier for optagelse via kvote 2”.
Det er vigtigt, at du sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk uploader en motiveret ansøgning,
hvor du beskriver alle de kvalifikationer og erfaringer, der kan være relevante for optagelse på
uddannelsen. Det er vigtigt, at du vedlægger dokumentation for din uddannelsesmæssige baggrund og
erhvervserfaring. Det kan fx være i form af et uddannelsesbevis, et diplom fra et kursus, en udtalelse fra
en arbejdsgiver el.lign.
Vi anbefaler, at du i din motiverede ansøgning:
• Forklarer hvorfor du er særligt interesseret i datamatikeruddannelsen
• Beskriver hvor rutineret du er i at anvende computere og operativsystem
• Beskriver om du har programmeringserfaring og på hvilket niveau og i hvilket sprog
• Vedlægger dokumentation for diagnose (Asperger eller autismespektrumforstyrrelse)
Du er meget velkommen til at besøge os på uddannelsen for at afklare, om studiet og rammerne er noget
for dig. Sætter Corona-restriktionerne begrænsninger på muligheden for at besøge os på adressen, kan vi
aftale et virtuelt møde
Hvis vi er i tvivl om din studieegnethed, vil du blive kaldt ind til en samtale med studievejlederen.
Hvis du har afklarende spørgsmål, eller hvis du ønsker at komme på besøg på uddannelsen, er du
velkommen til at kontakte studievejleder Inge Langberg Kjær, inkj@zealand.dk / 5076 2805
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