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Information vedrørende vurderinger 

o Ansøgninger, som ikke kan afgøres direkte ud fra adgangskravene i 
studieordningen, sendes til faglig vurdering for at der kan foretages en individuel 
faglig bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer. 

o Det er kun det faglige indhold, der skal inddrages i vurderingen. Erhvervserfaring 
tæller ikke i forhold til optag på de fleste af kandidatuddannelserne (medmindre 
der indgår praktik i den adgangsgivende bacheloruddannelse, og erhvervserfaring 
kan træde i stedet for et praktikophold eller erfaring indgår som et adgangskrav i 
studieordningen).  

o Giv endelig respons, hvis den studerende skal eftersende yderligere 
dokumentation. Det er Optagelse der står for at indhente dokumentation.  

o En faglig vurdering skal være endegyldig.  

Positiv vurdering = kvalificeret til optagelse  

OBS: kun til DANS, bliver ikke flettet ind i optagelsesbrev 

Sprog: Valgfri: skriv på dansk eller engelsk.  

Der gives dispensation på baggrund af ansøgers uddannelsesmæssige kvalifikationer 

o Hvorfor? På hvilket grundlag kan den studerende optages / gives dispensation for de 

beskrevne adgangskrav. Hvad giver optagelse (eventuelt i kombination)? Vær konkrete, 

specifikke og individuelle i vurderingen. 

o Hvilke moduler/fag er relevante? 

o Indhold, omfang (ECTS) og niveau? 

o Undgå tvetydigheder og utydeligheder (det skal ikke kunne tolkes forskelligt). 

o Det skal være tydeligt, hvad der evt. skal udregnes karaktergennemsnit af. 
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Negativ vurdering = afslag 

OBS: afslaget skal kunne flettes direkte ind i et afslagsbrev – brug derfor gerne standardteksten i 
DANS 

Sprog: Her skal du følge ansøgerens kommunikationssprog, som er enten dansk eller engelsk.  

Afslaget skal gives pga. manglende uddannelsesmæssige kvalifikationer, derfor skal vurderingen være 
så individuel og konkret som muligt. 
 
Begrundelsen skal tage udgangspunkt i de formelle adgangskrav og udvælgelseskriterier. 

o Hvorfor? Hvad mangler den studerende for at være kvalificeret? Vær så konkret som muligt, 

så den studerende kan forstå afslaget. Vær konkrete, specifikke og individuelle i vurderingen. 

o Hvad mangler den studerende? 

o Indhold, omfang (ECTS) og niveau? 

o Hvilke moduler/fag? 

o Undgå tvetydigheder og utydeligheder (det skal ikke kunne tolkes forskelligt). 
o Skriv i anden person (du/dig/dine) i stedet for at skrive ”den studerende”, han/hun etc, så 

passer det ind i afslagsbrevet. 
 

Særligt vedr. supplering af bacheloruddannelsen. 
Med indførelsen af fremdriftsreformen er der begrænsede muligheder for at kvalificere sig til en 

kandidatuddannelse ved at tage supplerende fag udover sin bacheloruddannelse.  
 
På uddannelser uden adgangsbegrænsning må højst medtages 30 ECTS supplerende aktiviteter, når 

adgangsgrundlaget vurderes, uanset om fagene er bestået sideløbende med eller efter 
bacheloruddannelsens afslutning. 

 
På uddannelser med adgangsbegrænsning er supplering som udgangspunkt ikke muligt – ansøgerne 

må dog tage supplerende fag(op til 30 ECTS) sideløbende med eller før afslutningen af deres 
bacheloruddannelse, mens supplering efter afsluttet bacheloruddannelse ikke må tages med i 
betragtning. 

 
Hvis du under vurderingen af en konkret ansøger kommer i tvivl om, hvilke fag du må tage med i 

betragtning, er du meget velkommen til at kontakte den relevante sagsbehandler i Optagelse. 

Hvis ansøgeren har to eller flere bacheloruddannelser, må du kun tage én af dem i betragtning. Du 
skal vælge den, der stiller ansøgeren bedst muligt. Fra den anden bacheloruddannelse må der kun 
tages op til 30 ECTS i betragtning, uanset om den er afsluttet før eller efter den primære 
bacheloruddannelse. 
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Formulering af afslag på faglige vurderinger i STADS-DANS: 

 

 

 

 

 

Den faglige vurdering flettes ind i brevet på denne måde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den faglige vurdering flettes ind i brevet på denne måde 

 

 

 

 

Standardtekst som ligger i DANS, manglende kvalifikationer – dansk: 

”Afslaget er givet på baggrund af manglende faglige kvalifikationer. Du mangler følgende: 

- [indsæt fag og/eller uddannelse] 
 

 
 

Uddrag af afslagsbrev: 

”Vi har vurderet din ansøgning, og vi må informere dig om, at din akademiske baggrund ikke opfylder 
de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelsen i [[OFFER_NAME]] ved Aarhus Universitet, som 
de er beskrevet i studieordningen for uddannelsen. 

Begrundelse 
[[DIN FAGLIGE VURDERING FLETTES IND HER]] 

Vores afgørelse er baseret på de dokumenter, som du har vedhæftet din ansøgning.”  

 

Standardtekst, manglende kvalifikationer – engelsk: 

”You lack the following: 

- [indsæt fag og/eller uddannelse]” 
 

 Uddrag af afslagsbrev: 

“We have now examined your application(s) to Aarhus University. The assessment is based on your 
submitted documents. If you have not submitted all the required documentation as stated on our 
web site or online application form, we have not been able to assess your qualifications. 

You have applied for admission to the Master’s degree programme in [[OFFER_NAME]]. 

You have been assessed as not qualified, as you do not meet either the academic or linguistic 
requirements (or both) for this specific programme. 

[[DIN FAGLIGE VURDERING FLETTES IND HER]]” 
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