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Formål og forbehold 

Denne vejledning handler om, hvilke krav vi stiller til din IB-eksamen så den giver dig ret til at søge på 
arkitekt- design- og konservatoruddannelserne på Kunstakademiets Skoler (KADK). 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 
IB eksamen, der er lidt mere usædvanlig eller har kombineret med eksaminer fra bestemte lande, 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 
underskriftssiden og det at ansøge til KADK som ansøger uden Cpr-nummer 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. En 
International Baccalaureate (IB) er adgangsgivende på KADK, hvis du opfylder vores krav. 

http://www.optagelse.dk/
https://kadk.dk/uddannelse/optagelse-bachelor
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 Ansøgere med IB eksamen 

Du er ansøgningsberettiget hvis din IB eksamen opfylder følgende krav:  
• Du har bestået med mindst 24 point i alt.  
• Din eksamen indeholder mindst seks fag i alt. Minimum tre og ikke flere end fire fag må være 

på Higher level (HL) og de øvrige skal være på Subsidiary level (SL). Du skal have afleveret 
Extended Essay samt have fulgt kurset i Theory of Knowledge (TOK) og have deltaget i CAS 
Activities (Creativity, Action and Service).  

• Du har haft Dansk A, norsk eller svensk som A1 eller A Literature på HL.  
 

Du skal uploade følgende dokumenter som bevis for at du har bestået din IB eksamen:  
• The Diploma of the International Baccalaureate 
• Diploma Programme (DP) Results (er din eksamen fra 2012 eller tidligere skal du uploade IB 

Diploma)  
 
Har du ikke ovenstående men derimod IB Certificate eller Diploma Programme (DP) Course Results 
er din eksamen ikke adgangsgivende, og du skal dermed søge dispensation for adgangsgivende 
eksamen. Se mere på hjemmesiden under punkt. 1 om dispensation.  
 
Tabel 1: Fagniveauer der modsvarer hinanden i danske gymnasier og IB uddannelser: 

 

Dansk fagniveau 

 

 

IB fagniveau 

 

 

Dansk A 

 
Danish A1 (HL) eller  

Danish A Literature, (HL) 
 

Sprogkrav 

Undervisningssproget på bacheloruddannelser på KADK er dansk. Derfor skal du beherske dansk både 
mundtligt og skriftligt på højt niveau for at kunne gennemføre uddannelsen. Norsk og svensk er 
sidestillet med dansk til uddannelser på KADK, så har du haft et af disse sprog i din IB-eksamen på det 
krævede niveau er du ansøgningsberettiget.  
 
Hvis du ikke har dansk, svensk eller norsk på det krævede niveau, kan du dokumentere dit niveau i 
dansk ved én af følgende måder.  

• Bestå Studieprøven i Dansk 
• Bestå suppleringskursus i Dansk A eller bestå suppleringskursus i norsk eller svensk på 

tilsvarende niveau.  
• Søge dispensation fra sprogkravet. Mener du, at dine kvalifikationer i dansk er på tilsvarende 

niveau som vores krav, skal du i din dispensationsansøgning redegøre for dit niveau i dansk og 
for de forhold som du mener, giver grundlag for dispensation. Disse kunne eksempelvis være 
en kombination af fag på dansk, sprog talt i hjemmet, folke-/grundskole eller andre 
videregående uddannelser på dansk. Du skal vedhæfte din ansøgning om dispensation som 
bilag til din KOT-ansøgning inden 15. marts kl. 12.00. Husk dokumentation.  

Supplering af fagkrav 

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart. Du 
kan supplere både i Danmark og udlandet, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske 
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fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på Optagelse.dk, at du er 
tilmeldt suppleringskursus. 

Består du IB-eksamen i 2017? 

Du kan søge om optagelse i 2017, selv om du først bliver færdig med din eksamen i sommeren 2017. 
Din eksamen skal selvfølgelig også leve op til de krav, vi har listet i denne vejledning. Du vil blive 
vejledt undervejs i optagelsesforløbet i forhold til hvilken dokumentation du skal levere.  
 

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 hjemmeopgaver og andre optagelsesprøver fra 
ansøgere, der har glemt at maile underskriftssiden 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 
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