
Sådan søger
du ind på en
Top-Up 
Bachelor

Vi har samlet nyttig viden, som du kan bruge, mens du forbereder din ansøgning. Og 
husk - du kan altid kontakte en vejleder      zealand.dk

https://www.zealand.dk/


Kan jeg søge ind
før jeg er færdig-
uddannet?

JA, det kan du sagtens!

Er du på sidste semester af din 

erhvervsakademi-uddannelse, 

så kan du godt søge ind. I 

stedet for dit eksamenbevis 

skal du indsende en kopi af din 

studiejournal, sammen med 

din ansøgning. Du får journalen 

hos studiesekretæren på 

afdelingen. 

“



Erhvervsakademiuddannelse

Top-Up Bachelor

Kandidat/Master

ST
X EUD

HTXEUX
HF HHX

Kort videregående 
uddannelse efter din 
ungdomsuddannelse.

Overbygning på din 
korte videregående 
uddannelse.

En Professionsbachelor 
giver dig mulighed for at 
fortsætte på en 
kandidatuddannlese.

→
Professionsbachelor?

Det hedder en Professionsbachelor, fordi din uddannelse er rettet mod specifikke fag 
og brancher i erhvervslivet. Med en bestået uddannelse på erhvervsakademiniveau kan 
du læse videre på en Top-Up Bachelor og dermed opnå niveauet Professionsbachelor. 
Det tager 1,5 år. 



HUSK!
Er du usikker på om din uddannelse er adgangsgivende, så kan du altid få hjælp 
af en vejleder hos Zealand.

Hos os kan du læse:

→

→

→

→

→

→

Læs mere på

→ zealand.dk

https://www.zealand.dk/fuldtid/international-handel-markedsfoering-pba/
https://www.zealand.dk/fuldtid/digital-konceptudvikling/
https://www.zealand.dk/fuldtid/jordbrugsvirksomhed-pba/
https://www.zealand.dk/fuldtid/innovation-entrepreneurship-pba/
https://www.zealand.dk/fuldtid/webudvikling-pba/
https://www.zealand.dk/fuldtid/it-sikkerhed/
https://www.zealand.dk/


Hvis du har en anden erhvervsakademiuddannelse, har du mulighed for at få 
foretaget en individuel konkret vurdering, hvis du f.eks. har relevante valgfag eller 
erhvervserfaring. Kontakt en vejleder, hvis du vil vide mere om dine muligheder 
→ optag@zealand.dk    

Find en Top-Up

der passer til dig!

*

*

*

https://zealand.leadfamly.com/pba-match/?_ga=2.87624856.1003052259.1655799688-763180705.1627473209&_gac=1.117323124.1653399522.Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnFKL3s_LDVyM6enWnj110ZdLPvBOK6idK3hQLAnucWotx6EuB0meaQaAqatEALw_wcB


Ansøg
senest

HUSK! At du skal sende din ansøgning om optagelse på en Top-Up Bachelor via 
Zealands ansøgningsportal. Se hvornår der er studiestart på de enkelte uddannelser på 

zealand.dk

→ Sommerstart – Ønsker du at starte til september, 
så er ansøgningsfristen → 1. juli kl.12

→ Vinterstart – Ønsker du at starte til februar, 
så er ansøgningsfristen → 1. december kl. 12



Hvad vurderer vi din ansøgning på?
Din ansøgning vurderes ud fra dit 
karaktergennemsnit, eventuel relevant 
erhvervserfaring, supplerende 
uddannelse/kurser og din motiverede 
ansøgning.

Erhvervserfaring!
Erhvervserfaring kan omfatte 
studiejobs eller arbejde i egen 
virksomhed, mens du har studeret. 
Bemærk, at jobbet skal være relevant 
for den uddannelse du har søgt. 
Dokumentation kan for eksempel være 
udtalelse fra arbejdsgiver med 
angivelse af arbejdsopgaver, ugentlig 
arbejdstid og periode for arbejdet. 

Din praktik under uddannelse tæller 
IKKE som erhvervserfaring.

Hvad skal med?
Foruden dit eksamensbevis eller
karakterudskrift fra den adgangs-
givende eksamen, kan du vedhæfte 
anden relevant dokumentation, 
herunder erhvervserfaring, og din 
motiverede ansøgning, som du også 
kan finde hjælp til senere i denne 
guide.

Hvad med kurser?
Du kan også vedhæfte dokumentation 
for kurser, højskoleophold, værnepligt 
og uddannelse i udlandet. Husk, at det 
skal være relevant for uddannelsen. 

Hvorfor en motiveret ansøgning?
Du kan skille dig ud blandt andre 
ansøgere ved at lave en motiveret 
ansøgning. På de næste sider i denne 
guide får du gode råd til, hvordan du 
gør. 

VIGTIGT!
Uddannelses- og kursusbeviser skal
være stemplet og underskrevet. Det
samme gælder for udtalelser og
kontrakter fra en arbejdsgiver.

Info om din
ansøgning



1     Sæt dig grundigt ind i 
den uddannelse, du søger 
ind på. På zealand.dk kan 
du både læse mere og se 
videoer om vores 
uddannelser.

4
     Skriv din motiverede 

ansøgning. På de næste 

sider har vi lavet en 

vejledning, du kan følge.

3      Saml referencer fra 
kurser, højskoleophold, 
udtalelser fra arbejdsgiver 
og ansættelseskontrakter, 
fra frivilligt arbejde og evt. 
beviser fra udenlandsophold 

og uddannelse.

2      Lav en liste med de tingdu synes, der er mestspændende ved uddan-nelsen. Lav også en liste med alle de erfaringer du har, der er relevante. Samtidig kan du skrive stikord til, hvordan du kan bruge dine erfaringer.

5
Send din ansøgning, 

eksamensbeviser og andre 

dokumenter senest 1. juli 

eller 1. december, via      

Zealands ansøgningsportal.

Sådan samler du din ansøgning!
Her er en overskuelig fremgangsmåde, 
som sikrer, at du ikke glemmer noget 
vigtigt i processen:

Huskeliste..!
Se videoer og læs om 
uddannelsen på zealand.dk

Oprems mine erfaringer fra kurser, 
arbejde, uddannelse mv.

Ring til en ven og tal om mine 
erfaringer. Der er helt sikkert gode 
input at hente.

Skriv min motiverede ansøgning 
og få den rettet for fejl.

Ring til en ven og få kommentarer 
til min ansøgning.

Saml mine udtalelser fra 
arbejdsgivere, frivilligt arbejde, 
ansættelseskontrakter og beviser 
fra kurser, højskjole mv.

Du er klar til at sende din 
ansøgning. via Zealands 
ansøgningsportal.



Skal jeg lave
en motiveret
ansøgning?
Det er en rigtig god idé, for det gør utrolig mange andre ansøgere og den medtages i 
den samlede vurdering. Den motiverede ansøgning giver et indtryk af, hvem du er som 
person – og hvorfor du skal i betragtning til en studieplads på den pågældende 
uddannelse.

Du kan betragte den motiverede ansøgning som en form for jobansøgning, men det er
ikke et CV. Du skal altså ikke skrive din livshistorie – og hvad du laver i din fritid, er 
kun vigtigt, hvis det giver mening i forhold til professionsbachelor-uddannelsen.

Du skal fortælle, hvorfor du søger ind på netop denne uddannelse og beskrive hvilke 
muligheder, den giver dig i dit fremtidige arbejdsliv.

Husk! Det er stadig relevant med en motiveret ansøgning, selvom den
erhvervsakademiuddannelse du har taget, er fra Zealand.

Et godt tip!
Inden du starter ansøgningsprocessen på Zealands ansøgningsportal, så sørg for, 
at alle dine dokumenter er gemt/scannet som en samlet PDF-fil. Det gør 
ansøgningen lettere for dig      Du kan altid få hjælp af en vejleder hos Zealand.



Skabelon (MAX en A4 side)

HUSK! Læs din motiverede ansøgning godt igennem for stavefejl, inden du sender den af sted. 

Den motiverede ansøgning bør indholde:

Fortæl hvem du er, og hvorfor du har valgt 
Zealand som uddannelsessted.

Forklar hvorfor du er motiveret til at søge ind på 
netop denne uddannelse?

Beskriv eventuelle erfaringer fra arbejde, kurser, 
højskoleophold, værnepligt, uddannelse og evt. 
udlandsophold.

Du skal forklare, hvorfor du mener dine 
erfaringer fra arbejde, kurser m.v. er relevante 
for den uddannelse, du søger ind på.

Slut din motiverede ansøgning med en 
uddybende beskrivelse af, hvordan uddannelsen 
er en del af dine fremtidsplaner og dit 
kommende arbejdsliv.



Du kan lave din egen Takeover af @wearezealanders og dele din historie, dit studieliv 
og hverdag som studerende på Zealand.        Send en mail til marketing@zealand.dk 
og kom i gang med din Takeover.



Held og lykke!
Vi glæder os 
til at se dig!
      zealand.dk Læs mere om vores forskellige Top-Up bacheloruddannelser, dine 
muligheder og find oplysninger om optagelseskrav og få hjælp af en vejleder. 

      zealand.dk/ansoeg Her finder du flere tips og tricks til din ansøgning og regler 
om optagelse m.m.

      ledigepladser.optagelsesportal.dk/zealand Her skal du ansøge om optagelse 
på en professionsbachelor. Søger du ind på Urban Landskabsingeniør eller 
Bygningskonstruktør, så skal du ansøge via optagelse.dk

       optagelsesportal.dk/zealand Her kan du se en status på din ansøgning. Det er 
også her, du vil blive tilbudt en plads. Husk at du aktivt selv skal takke ja, ellers går 
pladsen til en anden. 

Vigtige links

→ Har du spørgsmål - kontakt en optagsvejleder og få svar.
zealand.dk/vejlederkontakt

https://www.zealand.dk/
https://www.zealand.dk/ansoeg/
https://ledigepladser.optagelsesportal.dk/zealand
https://optagelsesportal.dk/zealand
https://www.zealand.dk/vejlederkontakt/
https://www.optagelse.dk/



