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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 
norsk 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. Denne vejledning gælder kun for optagelsesforløbet i 2017. 

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 
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 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 norske 
ansøgere vil det sige en 3-årig eksamen fra Videregående skole eller tilsvarende. Ligesom i Norge skelner 
vi mellem studieforberedende retninger, som kan sammenlignes med en dansk studentereksamen og 
programmer, der har et mere erhvervsrettet indhold (yrkesfaglige retninger). Vi stiller forskellige krav 
til ansøgere alt efter, hvilken eksamen de har.  
 

http://www.optagelse.dk/
https://kadk.dk/uddannelse/optagelse-bachelor
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Modersmålet norsk træder i stedet for dansk, så vi kræver ikke danskprøve for ansøgere med et norsk 
vitnemål. Hvis du har bestået Bergens-testen med ”godt bestået”, kan den bruges som dokumentation 
på, at du opfylder danskkravet. 

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. 

Ansøgere med eksamensbevis fra et studieforberedende uddannelsesprogram 

Hvis du har et vitnemål og opnået ”generell studiekompetanse” fra en af de nedenstående 
studieforberedende retninger, giver det dig ret til at søge om optagelse, uden at vi stiller yderligere krav 
til fagsammensætning: 
 

Tabel 2: Studieforberedende retninger:  

 

Vitnemål med generell studiekompeanse 

 

Idrett 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Musikk, dans og drama 

Studiespecialisering 

Studiespecialisering med formgivningsfag 

 

Ansøgere med eksamensbevis fra et yrkesfaglig uddannelsesprogram 

Hvis du har et vitnemål fra et yrkesfagligt program, skal du have ”allmenfaglig påbyggingskurs”, dvs. du 
skal have opnået ”generell studiekompetanse”. Herudover stiller vi krav til dit niveau i engelsk og 
matematik: 

• 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. 3. august 2015 blev fagniveauerne i engelsk og matematik vurderet således: 
 
Tabel 3: Fagniveauer der modsvarer hinanden i Danmark og Norge: 

 

Dansk fagniveau 

 

Norsk fagniveau 

(Reform 1994) 

 

Norsk fagniveau 

(Kundskabsløftet) 

 

 

 

 

Fællesfag fra GK + 2 Engelsk 

(1+2) (5+5 ugetimer) på VKI 

 

VG2 (SPR3008 + 3009)* (International engelsk) 
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Engelsk B 

 

 

 

Fællesfag fra GK + 2 Engelsk 

(1) (5 + 3 ugetimer) på VKI 

 

(ikke muligt) 

 

Fællesfag fra GK + 2 Engelsk 

(2) (5+2 ugetimer) på VKI 

 

(ikke muligt) 

 

 

Matematik C 

 

 

 

1MY eller 1MX 

 

Vg1T (MAT1007) eller 1T (MAT1013)** 

Vg1P (MAT1002) eller 1P (MAT1011)** 

Vg2P (MAT1004+MAT1003)* eller 2P (MAT1015)** 

Vg3P (MAT1105+MAT1005)* eller 2P-Y (MAT1005)** 

 

   Ved * eller ** se for yderligere information i eksamenshåndbogen 

 
Hvis du ikke har engelsk, matematik på det krævede niveau, kan du supplere i løbet af foråret. Du kan 
supplere både i DK, Sverige eller Norge. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på 
optagelse.dk, at du er 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. 

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 det faglige 
optagelsesforløb 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. Du må IKKE sende den med almindelig post; vi har erfaring for at de ikke når 
frem i tide. Hvert år modtager vi hjemmeopgaver og andet materiale 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 
 
 

 

 

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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