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Formål og forbehold 

Denne vejledning handler om, hvilke eksamensbeviser der giver dig ret til at søge på arkitekt- design- 
og konservatoruddannelserne på Kunstakademiets Skoler (KADK), og om der er nogle særlige krav, din 
eksamen skal leve op til. Du kan ikke nøjes med at læse denne vejledning; den handler kun om 
eksaminer – alle de andre trin i optagelsesforløbet, skal du læse om på hjemmesiden. 
Vejledningen er generel; det betyder, at vi ikke har alle detaljer med. Hvis du eksempelvis har taget en 
islandsk eksamen, der er lidt mere usædvanlig, vil vi anbefale, at du orienterer dig i 
Eksamenshåndbogen (se link senere) eller søger om optagelse så tidligt som muligt, så vi kan nå at 
rådgive dig i god tid før ansøgningsfristen. Når vi vurderer et eksamensbevis følger vi de retningslinjer 
som er udarbejdet af Styrelsen for videregående Uddannelser i Uddannelsesministeriet. Den kaldes 
Eksamenshåndbogen og opdateres en gang årligt omkring 1. marts. 

Hvornår kan vi hjælpe dig, og hvornår er det for sent? 

Hvis du ansøger tidligt, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis der mangler noget, eller du skal supplere 
din eksamen. Du skal oprette en digital ansøgning på www.optagelse.dk og maile os din 
underskriftsside (signature page) inden vi kan hjælpe dig. Portalen åbner den 1. februar. Efter den 7. 
marts kan du ikke gå ud fra, at vi får tid til at hjælpe dig med mangler i din ansøgning. Se mere om 
underskriftsiden og det at ansøge til KADK som udenlandsk ansøger på 
https://kadk.dk/uddannelse/optagelse-bachelor 

Adgangsgivende eksamen i Danmark 

For at have ret til at søge om optagelse skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For ansøgere 
med islandske eksaminer betyder det, at du skal have et 4-årigt Studentsprof af almen karakter, der er 
bestået med det krævede antal einingar eller tilsvarende.  

http://www.optagelse.dk/
https://kadk.dk/uddannelse/optagelse-bachelor
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Ansøgere med eksamensbevis for Studentsprof af boknamsbraut 

Hvis du har bestået Studentsprof, der er bestået med det krævede antal einingar, giver følgende almene 
programmer dig ret til at søge om optagelse, uden at vi stiller yderligere krav til fagsammensætning.  

 

Tabel 1: Almene programmer der giver ret til at søge bacheloruddannelser på KADK 

 

Studentsprof, almene gymnasium 

 

 

Malabraut 

Náttúrufrædibraut 

Felágsfrædibraut 

Vidskipta- og hagfrædisbraut  

Ansøgere med eksamensbevis fra erhvervsgymnasium / Studentsfrof af 
Starfnamsbrautum / Listnamsbraut  

Hvis du har bestået Studentsfrof af Starfnamsbrautum, stiller vi krav til dit niveau i engelsk og 
matematik, som du skal opfylde for at være ansøgningsberettiget.  

• Du skal have engelsk på et niveau, der minimum svarer til det danske niveau Engelsk B. 
• Du skal have matematik på et niveau, der minimum svarer til det danske niveau Matematik C. 

 
I Eksamenshåndbogen, under fanebladet Fagniveauer, kan du se en samlet tabel over hvad de enkelte 
niveauer svarer til. Den opdateres hvert år, så der kan ske ændringer – også kort tid før 
ansøgningsfristen. 
 
Pr. 9. januar 2017 blev fagniveauerne i engelsk og matematik vurderet således: 

Tabel 2: Fagniveauer der modsvarer hinanden i Danmark og Island 

 

Dansk fagniveau 

 

 

Islandsk fagniveau 

 

 

Engelsk B 

 

15 eininger: ENS 103+203+303+403+503 

 

Matematik C 

 

STÆ 122+103+263/203 

STÆ 103+203+303 

STÆ 103+203+303+313 

STÆ 103+263+313 

STÆ 103+263/203 

 

 
Hvis du ikke har engelsk, matematik på det krævede niveau, kan du supplere i løbet af foråret. Du kan 
supplere både i Danmark og på Island, men vær opmærksom på at du supplerer til rette danske 
fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på optagelse.dk, at du er 
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tilmeldt supplering, og du skal uploade dokumentation for din tilmelding. Du skal have bestået din 
supplering inden den 5. juli det år, du søger om optagelse.   
 
Som dokumentation på dit niveau i engelsk accepterer vi også TOEFL og IELTS-tests. Din TOEFL-
score skal være på minimum 90 (IBT) og din IELTS-score på minimum 6.5. 

Tjekliste for oplysninger der skal fremgå af eksamensbeviset 

For vi kan vurdere om dit eksamensbevis lever op til vores optagelseskrav, skal følgende oplysninger 
fremgå af beviset: 

• Skolens navn 
• Skolens adresse og e-mail 
• Kode for studieretningen (skal dokumenteres af skolen) 
• Hvert kursus’ vægtning i antal einingar 

Danskkrav 

Modersmålet islandsk træder i stedet for dansk så vi kræver ikke danskprøve for ansøgere med en 
islandsk studentereksamen. Dog skal dansk optræde på dit bevis. 
Undervisningssproget på KADK er på dansk ligesom eksaminer gennemføres på dansk og opgaver 
skrives på dansk. Vi har oplevet, at nogle islandske studerende har haft store udfordringer med at 
forstå og skrive dansk, derfor anbefaler vi at du øver dig og at du eventuelt tager et danskkursus inden 
du begynder at studere hos os.  

Bliver du student i 2017? 

Du kan sagtens søge om optagelse i 2017, selv om du først bliver student i sommeren 2017. Du skal dog 
huske, at vi skal have en dit eksamensbevis pr. mail inden den 5. juli kl. 12.00  
Din eksamen skal selvfølgelig også leve op til de krav, vi har listet i denne vejledning. 

Gode råd/tips fra os til dig 

• Ansøg tidligt. Jo før du søger om optagelse på optagelse.dk, jo bedre har vi mulighed for at 
hjælpe dig, hvis der er problemer. Lav først din digitale ansøgning og følg så 
optagelsesforløbet på den uddannelse du søger optagelse til.  

• Husk at maile din underskriftsside til os på studenterservice@kadk.dk, hvis du ansøger uden 
et dansk cpr.-nr. Hvert år modtager vi optagelsesmaterialer fra ansøgere, der har glemt at 
maile underskriftsiden inden tidsfristen. Hvis det sker, er din ansøgning ikke gyldig! Mail den 
derfor så tidligt som muligt. 

• Brug Google Translate kritisk. Vi er hvert år ude for sproglige misforståelser, fordi ansøgere 
har brugt Google Translate, som har ”fejl-oversat” eksempelvis tidspunkter og datoer. Det er 
alene dit ansvar at sikre, at du lever op til vores krav og frister og sætter dig grundigt ind i 
detaljerne. 

• Læs optagelsesmaterialet på vores hjemmeside grundigt. 
 

Links: 

• Eksamenshåndbogen: (http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-

vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer/eksamenshandbogen#cookieoptin) 
• Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved videregående kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186012 

mailto:studenterservice@kadk.dk
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer/eksamenshandbogen#cookieoptin
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer/eksamenshandbogen#cookieoptin
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186012
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