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Formålet er, at udvikle og fastlægge en fælles model for 

anvendelse af testbaseret bacheloroptag på Syddansk 

Universitet således, at mindst 25 pct. af de studerende på 

hvert fakultet i 2017 optages på baggrund af test og 

samtaler i kvote 2 

 

SDU vil optage studerende, der både 

har 
• Viden og færdigheder til fagligt at kunne klare 

uddannelsens krav og 

• Motivation for at ville uddannelsen 

 



Forholdet mellem adgangskvotient og 

frafaldsprocent efter 1. studieår på SDU’s 

bacheloruddannelser (2011-14) 



Det strategiske arbejde med optaget 

på SDU 

I udvælgelsen af studerende vil SDU anvende flere parametre for 

studieegnethed – Karaktergennemsnit (kvote 1) og særligt tilrettelagte 

test og samtaler (kvote 2) 

 

 Den adgangsgivende eksamen (kvote 1) dokumenterer 

generelle kvalifikationer som kvalificerer til en lang række 

uddannelser 

 

 Kvote 2 kriterier supplerer med yderligere oplysninger om 

ansøgeres kvalifikationer for den valgte uddannelse på 

ansøgningstidspunktet, som ikke kan læses ud af et 

karakterblad 



Det strategiske arbejde med optaget 

på SDU 

Viden og færdigheder: 

 Adgangsgivende 

eksamensgennemsnit  

 Karakterkrav  

 Generel studieegnethedstest 

(uniTEST) til vurdering af 

generelle akademiske færdigheder  

 Andre testtyper som tester fx 

samarbejdsevner, 

kommunikationsevner, refleksion 

over fagrelevante emner 

Motivation og vilje: 

 Manifesterer sig i handlinger 

(fremmøde til test/interview) 

 Optageinterview, hvor der 

spørges ind til viden om 

uddannelsen, eller overvejelser 

om fremtidige karrieremuligheder 

(forventningsafstemning mellem 

ansøger og uddannelsessted) 



Det strategiske arbejde med optaget 

på SDU - Optagelsesscenarier 

Scenarie 1: Flere ansøgere end studiepladser 

 

Opgave:  

At finde de bedst egnede og mest motiverede blandt mange 

kvalificerede og kompetente ansøgere (ex. psykologi, medicin, 

statskundskab) 

 

Metode: 

Optagelsesprøve i kvote 2: Fx uniTEST som første sortering 

efterfulgt af fagspecifik test – eller en kombination af begge dele 

med forskellige vægtning 
 

 

 



Eksempel på optagelsesproceduren på 

Sundhedsvidenskab (50 % optages i kvote 2) 

1979 

Deltagere 

145 

Klinisk Biomekanik 

MCQ 

77 

MMI 

 

46 (3 nej tak) 

Tilbudt studieplads 

 

579 

Psykologi 

MCQ 

51 

MMI 

28 

Tilbudt studieplads 

1230 

Medicin 

MCQ 

308 

MMI 

165 (5 nej tak) 

Tilbudt studieplads 

25 

Folkesundheds- 

videnskab 

MCQ 

Alle optaget 

190  

Idræt & Sundhed 

MMI 

106 (5 nej tak) 

Tilbudt studieplads 



Det strategiske arbejde med optaget 

på SDU - Optagelsesscenarier 

Scenarie 2: Færre ansøgere end studiepladser 

 

Opgave:  

1. At afdække faglige svagheder mhp. at iværksætte ekstra curriculære 

(støtte)aktiviteter  

2. At frasortere de, der hverken kan eller vil 

 

Metode: 

Minimumskarakterkrav som en del af adgangskravet og adgangsprøve som 

erstatning for manglende opfyldelse af karakterkravet (fx egnethedstest 

kombineret med optageinterview) 



uniTEST (svarer til Högskoleprovet i 

Sverige) 

® ACER 



Forholdet mellem karaktergennemsnit og 

opnået resultat ved uniTEST 
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Vertical line: Grænsescore = 51 for at gå videre til MMI

Horisontal line: Adgangskvotient= 10,6 for at blive optaget i kvote 1

Medicin 2013 (n = 1049)

Korrelation mellem adgangskvotient og MCQ score

10 



uniTEST resultater: 

 Karaktergennemsnit er ikke den eneste prædiktor for 

studieegnethed og frafald - Studerende der er optaget på 

baggrund af kvote 2 test klarer sig enten ligeså godt eller 

endnu bedre end studerende optaget på baggrund af 

karaktergennemsnit i kvote 1- ligesom der er markant lavere 

frafald blandt kvote 2 optagne 

 En studieegnethedstest (som uniTEST) giver ansøgere en 

second chance  

 Mandlige ansøgere klarer sig bedre til test end kvindelige 

(modsætning til hvad de gør til studentereksamen ) 

 Deltagelse i test er en indikation for motivation  

 



Motivation 

23 % udeblev fra uniTEST (kvote 2 optag 2015) – 1. del af 

optagelsesproceduren på Sundhedsvidenskab (medicin, psykologi, 

klinisk biomekanik, FSV) 
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Sandsynligheden for fremmøde



Pilottest af uniTEST på Humaniora, 

Samfundsvidenskab, Teknisk Videnskab og 

Naturvidenskab 



Billeder MCQ og MMI 

14 



Tak for  

opmærksomheden 


