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KandidatdageSærlige adgangskravNogle kandidatuddannelser kan, udover krav om en bestemt bacheloruddannelse, også have krav til, at man har fulgt og afsluttet bestemte fag eller kursusforløb. Det vil først og fremmest gøre sig gældende, hvis du vælger en anden kandidatuddannelse end den, der ligger i naturlig forlængelse af din bacheloruddannelse.Det er det enkelte universitet, der afgør, om du kan optages på en given kandidatuddannelse. Kontakt derfor universitetet om dine muligheder for optagelse.Ansøgning og optagelseVed alle universiteter er ansøgningsfristerne til kandidatuddannelserne som hovedregel:1. april ved studiestart den 1. september1. november ved studiestart den 1. februarMen tjek på det enkelte universitets hjemmeside, hvor du også tilmelder dig.Ikke alle uddannelser har studiestart to gange om året, nogle vil kun have det i september. Hvilke det gælder, kan du se på universiteternes egne hjemmesider.Engelsksprogede uddannelser har andre ansøgningsdatoer. Se på universiteternes hjemmesider.Du kan godt søge, mens du går på dit sidste semester af bacheloruddannelsen, men du skal have afsluttet og bestået inden studiestart.Ved ønske om eventuel dispensation, fx i forbindelse med forsinkelse af bacheloruddannelsen, skal du henvende dig til universitetet.Ved for mange ansøgere til en uddannelse kan der være adgangsbegrænsning.ØkonomiDU kan også søge SU under en kandidatuddannelse, men vær opmærksom på, at der kan opstå et slip mellem din afslutning på bacheloruddannelsen og din indskrivning på kandidatuddannelsen, da du formelt er udmeldt, når du har fået dit bachelorbevis. Så tjek lige med dit uddannelsessted.
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• Professionsbachelorer har først og fremmest adgang til de kandidatuddannelser, der er målrettet 
professionsbachelorer. Sådanne kandidatuddannelser nævnes i uddannelsesartiklen om den enkelte 
professionsbacheloruddannelse her på ug.dk.

• Nogle professionsbachelorer har dog også adgang til at søge ind på andre kandidatuddannelser. 
Disse muligheder fremgår af universiteternes egne hjemmesider.

• Ingen professionsbachelorer har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelse.
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Kapitel 3
Adgang til kandidatuddannelser og akademiske 

overbygningsuddannelser

Adgangskrav og -procedure

§ 28. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter, at ansøgeren har gennemført en 
adgangsgivende bacheloruddannelse, herunder professionsbacheloruddannelse, eller anden dansk 
eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgang kan endvidere forudsætte, at ansøgeren 
har bestået fastsatte sprogkrav, jf. § 29 og § 36.

PBES
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Supplering

Supplering af en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskrav til 
en bestemt kandidatuddannelse er kun muligt i begrænset omfang. 
Hvis man er betinget optaget på en kandidatuddannelse, kan man supplere sin afsluttede bachelor- eller 
professionsbacheloruddannelse med op til 30 ECTS.

Se universiteternes egne hjemmesider
Det er det enkelte universitet, der fastlægger mulighederne for såvel betinget optagelse som for supplering 
til egne kandidatuddannelser. 

Du skal derfor se på universitetets hjemmeside eller henvende dig til universitetet, hvis du har behov for at 
supplere til en given kandidatuddannelse.

Supplering med betinget optagelse

§ 33. Universitetet kan udbyde enkeltfag fra eksisterende bacheloruddannelser som supplerende 
fag, med henblik på at en ansøger opfylder adgangskravene. Fagene udbydes efter reglerne om 
deltidsuddannelse.
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Universitet Kandidatuddannelser Uddybende

KU
https://studier.ku.dk/kandidat/ansoegning-og-optagelse/adgangsgivende-
uddannelser

CBS
http://www.cbs.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/optagelse-paa-kandidat-
oversigt/optagelse-paa-kandidat-trin-1

RUC
https://ruc.dk/adgangskrav-tvaervidenskabelige-sundhedsstudier Tværvidenskabelige_sundhedsstudier: Ernæring og sundhed:

SDU
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/til_professionsbachelorer/ernaerin
g-og-sundhed

AU
https://kandidat.au.dk/optagelse/professionsbachelorer Fx sundhedsfaglig kandidatuddannelse

AAU
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat Studienævnet for hver kandidatuddannelse fastlægger selv, om supplering er en 

mulighed for at komme til at opfylde uddannelsens 
adgangskrav.Supplering: Mindst 30 ECTS points, skal ligge inden for ét eller flere af 
uddannelsens fem centrale fagområder

Kandidatuddannelser:

Øvrige universiteter i DK: www.dtu.dk
www.itu.dk

http://www.cbs.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/optagelse-paa-kandidat-oversigt/optagelse-paa-kandidat-trin-1
http://www.cbs.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/optagelse-paa-kandidat-oversigt/optagelse-paa-kandidat-trin-1
http://www.dtu.dk/
http://www.itu.dk/


Ansøgning og ansøgningsfrister
 Du søger om optagelse på kandidatuddannelse gennem den digitale ansøgningsportal. Vær opmærksom på, at du skal gennem et login, 

før du kommer til ansøgningsskemaet. Alle anbefales at logge ind med NemID.

 Ansøgningsfristerne til kandidatuddannelser er:

 Ved studiestart den 1. september: 1. marts

 Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

 Tjek ansøgningsfristen til den ønskede kandidatuddannelse på det universitets hjemmeside, der udbyder uddannelsen.

 Nogle uddannelser har studiestart to gange om året, andre kun i september. Hvilke det gælder, kan du se på universiteternes egne
hjemmesider.

 Engelsksprogede uddannelser har andre ansøgningsfrister. Se universiteternes hjemmesider.

 Hvis du har brug for dispensation, fx i forbindelse med forsinkelse af bacheloruddannelsen, skal du henvende dig til universitetet.

 Læs mere i UG-artiklen Dispensation til optagelse på videregående uddannelse.

 Hvor mange kandidatuddannelser kan du søge?

 De fleste universiteter har en grænse på 3-4 kandidatuddannelser, som man kan søge på samme universitet til samme studiestart. 
Ansøgningerne skal prioriteres.

 Kandidatoptagelse er ikke koordineret universiteterne imellem. Du kan søge flere universiteter til samme studiestart og derfor blive 
optaget på flere uddannelser på én gang. Du skal give besked, hvis du ikke ønsker en tilbudt studieplads.

9

http://dans.stads.dk/SelfUserRegistration/faces/WelcomePage.jspx
https://dans.stads.dk/SelfUserRegistration/faces/WelcomePage.jspx
https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/dispensation-til-optagelse-paa-videregaaende-uddannelse
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• Tag til åbent hus
• Tag til kandidatdag
• Tal med studievejledningen 

på universitetet

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/til_professionsba
chelorer/ernaering-og-sundhed
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Undersøg i små grupper muligheder, Fremlæggelse efterfølgende

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/til_professionsbachelorer/ernaering-og-sundhed
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/til_professionsbachelorer/ernaering-og-sundhed
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