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Dispensation for adgangsgivende eksamen (KADK) 
Ansøgningsskema / CV 
 
Personlige oplysninger: 
 

Navn:  

 

Cpr.nr.:  

 
Jeg søger:  Arkitektuddannelsen  

 Designuddannelsen 

 (Hvis du søger begge uddannelser, skal du sætte x ved begge) 

 
Uddannelse: 
Hvilke uddannelser har du med dig? Du skal skrive både hele afsluttede uddannelser, 
afbrudte og uafsluttede uddannelser her.  
 
Erhvervsuddannelse:  

 Afsluttet 3,5 årig eller længere erhvervsuddannelse med svendeprøve 

 

HF-fag/akademiske kompetencer: 

  Dansk A, som HF-fag eller tilsvarende fra udlandet 

  Engelsk B, som HF-fag eller tilsvarende fra udlandet 

  Matematik C, som HF-fag eller tilsvarende fra udlandet 

  Andre HF-fag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre uddannelser/uddannelsesforløb:  

  Andet:  

   Andet:  

     Andet:  

  Andet:  

 Andet:  

 Andet:  

     
        Jeg har vedhæftet dokumentation på alt det, jeg har oplyst under punktet Uddannelse. 
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Erhvervserfaring: 
Hvilken erhvervserfaring har du med dig? Fortæl hvad du arbejdede med og hvor 
længe du var ansat. 

   Ansættelse 1: 

 Ansættelsessted:  

 Ansættelsesperiode:  

 Arbejdsopgaver:  

   Ansættelse 2: 
 Ansættelsessted:  

 Ansættelsesperiode:  

 Arbejdsopgaver:  

 
   Ansættelse 3: 

 Ansættelsessted:  

 Ansættelsesperiode:  

 Arbejdsopgaver:  

 
Hvis du har et egentligt CV, må du gerne vedlægge dette din ansøgning i stedet. Det må 
max. fylde 3 A4 sider. 
 

 Jeg har vedhæftet dokumentation på alt det, jeg har oplyst om 
erhvervserfaring. 
 

Forberedelse: 
Hvad har du gjort for at forberede dig på en uddannelse på KADK?  
Det kan være alt lige fra at tage en håndværksuddannelse, gå på højskole, tage 
tegnekurser, gå på udstillinger, rejse verden rundt, fotografere, osv. Max. 500 
anslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg har vedhæftet dokumentation på det jeg har oplyst ovenfor.  
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Kunstneriske/faglige kompetencer: 
 

 Jeg har vedlagt eksempler på kunstneriske kompetencer. Max. 4 A4 sider. 
 
Kunstneriske kompetencer kan være eksempler på egne arbejder af 
kunstnerisk-, håndværks-, formgivnings- og kunsthåndværksmæssig 
karakter eller andet, der viser kunstneriske kompetencer. Det kan også 
være eksempler på udførelse af håndværk, der viser hvor du er stærk. Du 
må gerne i en billedtekst kort forklare, hvad dine eksempler skal vise 
os/hvad du ønsker vi skal se hos dig. 

 
Indsendelse af dispensationsansøgning:  

 
Du skal uploade din dispensationsansøgning til din ansøgning på 
www.optagelse.dk. Du skal samle hele din dispensationsansøgning, inklusiv 
siderne til kunstneriske kompetencer, dokumentation, evt. CV mv. i én 
samlet pdf-fil.  
 
Du skal navngive din dispensationsansøgning på følgende måde:  
DISP + første fornavn + sidste efternavn + fødselsdato (uden årstal) 
Eksempelvis: ”DISPPeterHansen1503” 
 
Du må ikke sende dispensationsansøgning pr. mail.  

 
 

http://www.optagelse.dk/
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