
D�t du skal 
vid� o� din  
kvote 2  
ansøgning

Vi har samlet nyttig viden, som du kan bruge, mens du forbereder din kvote 2-
ansøgning. Og husk - du kan altid kontakte en vejleder      zealand.dk



�r kvo�e 2 �or  
ansøge�e �ed �t  
lavt karakt�r- 
ge�nemsnit?

NEJ, 

det er det  

bestemt ikke.



Hvem SKAL sø�e  

in� via Kvo�e 2? 
Har du en eksamen fra udlandet eller en EUD, så skal du søge via kvote 2. Det gælder 

også, hvis du søger om dispensation eller IKV. 

 

Mange søger via kvote 2 for at få deres ansøgning afprøvet to gange, hvis de f.eks. er 

usikre på karaktergennemsnittet. Søger du ind via kvote 2, så kommer du automatisk i 

betragtning til alle uddannelsespladser - også dem i kvote 1.  

 

Ved du allerede nu, at dine karakterer ikke rækker til kvote 1 eller har du tidligere fået 

afslag, så er det en god idé at ansøge via kvote 2. Her bliver du vurderet på en række 

andre faktorer end blot dine karakterer.

Kilde: eva.dk, Google, ufm.dk og et erfarent vejlederteam, som altid er klar til at hjælpe dig.

48.801

Søgte i 2022 ind på en 

videregående uddannelse 

gennem kvote 2.

81%af kvote 2-ansøgerne virker 

mere klar og motiveret til 
uddannelse.

!!!
Søg i god til, ellers kan du opleve problemer med 

Optagelse.dk d. 15. marts.

HUSK! Når du søger ind via 

kvote 2, er du også 

automatisk med i kvote 1!

To chancer



Ansøg senes� 
�5. �a�ts 
�l. �2.00
Det kan godt betale sig at være klar 

til upload allerede i dagene op til 

ansøgningsfristen, så du undgår 

serverproblemer. Du kan ansøge 8 

uddannelser i alt - og vi anbefaler, 

at du søger mere end én. 

Du kan ændre i din prioritet helt frem til d. 5. juli kl. 12.00.



Hv�d �kal 
ansø�n�ngen 
i�dehol�e?
Hvad vurderer vi din ansøgning på? 

De vigtigste dokumenter er dit 

adgangsgivende eksamensbevis og din 

motiverede ansøgning. Dernæst 

handler det om dine relevante 

erhvervserfaringer. 

 

Hvilken erhvervserfaring tæller? 

Du skal dokumentere den 

erhvervserfaring, der er relevant for  

den uddannelse, du søger ind på. Med 

det mener vi, at du skal have arbejdet 

med det i minimum tre 

sammenhængende måneder. 

 

F.eks. 
Har du haft et studiejob, hvor du har 

arbejdet med nyhedsbreve og måske 

lidt sociale medier og søger ind på 

Markedsføringsøkonom? Så er det 

relevant erfaring. 

Men… du skal ikke undlade noget. 

Hvis du mener din erfaring er relevant 

for uddannelsen, så kan du gøre rede 

for det i din motiverede ansøgning. Al 

erfaring tæller - også frivilligt arbejde. 

 

Hvad med kurser? 

Kurser, højskoleophold, værnepligt og 

uddannelse i udlandet etc. skal du 

også huske at få med. 

 

 

VIGTIGT! 
Uddannelses- og kursusbeviser skal 

være stemplet og underskrevet. Det 

samme gælder for udtalelser og 

kontrakter fra en arbejdsgiver.



Maria

Optagelsesvejleder

Bliv 
kon�a�tet af 
en vejl�d�r
Er du i tvivl om dine muligheder, ansøgning, optagelse eller andet?  

Vores vejledere er klar til at svare på dine spørgsmål.

Bliv kontaktet af en vejleder → zealand.dk/vejlederkontakt

https://www.zealand.dk/vejlederkontakt/


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 alle dine 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
uddannelsen. 
Lav også en liste med alle de erfaringer du har, der errelevante for uddannelsen.Samtidig kan du skrive stikord til, hvordan du kanbruge dine erfaringer.

Send din ansøgning, 

eksamensbeviser og andre

dokumenter via 

….optagelse.dk  

senest 15. marts kl. 12.00!

Sådan samler du din ansøgning!

Her er en fremgangsmåde, du kan bruge:

Der gør det overskueligt og sikrer, at du

ikke glemmer noget 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 kommentar til

min ansøgning.

Saml mine udtalelser fra 

arbejdsgivere, frivilligt arbejde,

ansættelseskontrakter og beviser

fra kurser, højskjole mv.

Du er klar til at uploade din

ansøgning på Optagelse.dk

5



Inde� �u  
trykk�r  
[SEND]

Sommer eller vinter?  

Nogle uddannelser har studiestart både sommer og vinter, så husk at tjekke, at du har 

meldt dig til den ønskede studiestart. Kig efter ikonerne på Optagelse.dk.

Sommer Vinter

Ordinær eller blended learning?  

I visse tilfælde er det muligt at vælge mellem forskellige uddannelsesformer. Ordinær 

= Undervisning gennemføres primært på uddannelsestedet.  

Blended = Undervisningen er en kombination af ordinærog online undervisning.  

 

→ Tjek en ekstra gang, at du har tilmeldt dig den uddannelsesform, du ønsker.

Det h�r MÅ du ikke �l�mme

Det er meget vigtigt, at du oplyser, hvis du tidligere har været indskrevet på  

samme eller tilsvarende uddannelse og har bestået ECTS. Du skal også huske at 

indsende dokumentation for det.  

 

Har du været indskrevet tidligere kan der nemlig være tale om, at du skal vurderes 

for genoptag, genindskrivning eller have merit. Der kan være forskellige processer 

for genindskrivning, genoptag og merit. Er du i tvivl så skriv til → optag@zealand.dk. 



Den  
mo�ivere�e  
ansøgning
Den motiverede ansøgning skal danne et indtryk af, hvem du er som person og hvorfor 

du gerne vil læse på den pågældende uddannelse. 

 

Dokumentet vægter højt, når din ansøgning om en studieplads skal vurderes. 

 

Du kan betragte den motiverede ansøgning som en slags 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 uddannelsen. 

 

Du skal fortælle, hvorfor du har valgt netop denne uddannelse:  

Hvilke muligheder giver uddannelsen dig i dit fremtidige arbejdsliv? 

 

Hvis du er usikker på, om din erfaring er relevant, så skriv det på alligevel. Du 

kan evt. nævne, at “de kompetencer jeg har fået gennem mit arbejde/ophold i 

udlandet/frivilligt arbejde, kan bruges på denne måde…”

U�dgå de�ne fejl!

Hvi� �u søg�r ind på forske�llige �ddann�lses�t�d�r, så �kal du IKKE 
sk�iv� �em a�l� i sam�e ansø�ning - m�l�et d�n ansøg�i�g til en s�eci�� 
udda�n�lse!      Du kan altid �å hjælp af en vejleder �os Zealand.



Skabelon (�AX en A4 si�e)

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 dine erfaringer fra arbejde, kurser, 

højskoleophold, værnepligt, uddannelse og evt. 

udlandsophold.

Du skal forklare, hvorfor du mener, dine 

erfaringer fra arbejde, kurser mv. 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.



      Godt gået med ansøgningen! Nu er det bare at krydse �ngre frem til d. 28. juli, 
hvor du får svar på, om du er kommet ind.  
 
I mellemtiden kan du følge vores studerende og deres studieliv på Zealand. Hver 
uge skifter vores Instagram-pro�l @wearezealanders hænder blandt vores 
studerende og ansatte. Her viser de deres hverdag på studiet - praktik og projekter, 
der arbejdes på … 

Me�s du 
vent�r



�eld �g l�k�e! 
V� �læd�r �s  
�il at �e dig!
 

      Zealand.dk - Læs mere om uddannelserne, �nd oplysninger om optagelseskrav 

og få hjælp af en vejleder. 

 

      Zealand.dk/ansoeg - Her �nder du flere tips og tricks til din ansøgning og regler 

om optagelse m.m. 

 

        Zealand.dk/vejlederkontakt - Har du brug for vejledning? Bliv kontaktet af en 

vejleder. 

 

      Optag.zealand.dk - 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.  

 

      Optagelse.dk - Det er her, du uploader din ansøgning og prioriterer, hvis du har 

ansøgt flere uddannelser. 

Er du i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge? 
Så find inspiration med vores uddannelsestest!

→ �røv te�ten h�r!

https://www.zealand.dk/
https://www.zealand.dk/ansoeg/
https://www.zealand.dk/vejlederkontakt/
https://optag.zealand.dk/
https://www.optagelse.dk/
https://zealand.leadfamly.com/uddannelsestest?&_ga=2.225752671.433944130.1675632537-763180705.1627473209



