
  
                                                                    

Side 1 af 3 
Havneparken 1 

DK-6000 Kolding 

Telefon: 72 11 82 00 

www.iba.dk  

 

 
 

Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelserne og 

professionsbacheloruddannelserne - IBA Erhvervsakademi Kolding 

Sommer – og vinteroptaget 2021/2022 

1. Ansøgning 

Alle Kvote 1 og Kvote 2 ansøgere skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk.  

Du kan søge fra den 1. februar. Du skal bruge dit NemID for at kunne logge på.  

Kvote 1 ansøgningsbaggrund: Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF, EUX). 

Kvote 2 ansøgningsbaggrund: Adgangsgivende merkantil erhvervsuddannelse (finans, kontor, 

økonomi), anden adgangsgivende eksamen, udenlandsk eksamen, individuel kompetencevurdering. 

Du skal være opmærksom på de følgende to tidsfrister: 

- 15. marts klokken 12.00: Deadline for ansøgning og upload af dokumentation i Kvote 2. 

- 5. juli klokken 12.00: Deadline for ansøgning i Kvote 1. 

Når du har udfyldt og godkendt din ansøgning på www.optagelse.dk, så modtager vi den 

automatisk.  

Standby: Hvis du vælger at søge en standby-plads til en uddannelse, så skal du være opmærksom 

på, hvis du tilbydes en standby-plads, så vil du ikke komme i betragtning til en studieplads på en 

lavere prioriteret uddannelse.  

Hvis du har været stoppet på din uddannelse før 1. studieår og vil starte igen 

(genoptag): Ønsker du at blive genoptaget på et studie, hvor du ikke har bestået første studieår, 

så skal dette ske gennem optagelse.dk. Du skal huske at angive, at du har læst uddannelsen før. 

Alle prøveresultater og prøveforsøg bliver overført til genindskrivningen. Hvis alle prøveforsøg er 

opbrugt i nogle uddannelseselementer, vil du skulle søge om dispensation til flere prøveforsøg. 

Husk at vedlægge en studiejournal fra dit tidligere studiested.  

Hvis du har været stoppet på din uddannelse efter 1. studieår og vil starte igen 

(genindskrivning): Ønsker du at blive genindskrevet på en uddannelse, hvis du tidligere har eller 

er blevet afbrudt i din uddannelse, så skal du søge direkte til uddannelsesinstitutionen om 

optagelse. Kontakt da optag@iba.dk  Genindskrivningen kan dog tidligst foregå 5 måneder efter, du 

blev udskrevet. Hvis uddannelsesinstitutionen, og ikke dig selv, har meldt dig ud, efter du er blevet 

varslet om udmelding, så skal du søge om dispensation til genindskrivning. Alle prøveresultater og 

prøveforsøg bliver overført til genindskrivningen. Hvis alle prøveforsøg er opbrugt i nogle 

uddannelseselementer, vil du skulle søge om dispensation til flere prøveforsøg. Husk at vedlægge 

en studiejournal fra dit tidligere studiested.     
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Har du en kandidatuddannelse?: Hvis du allerede har en bestået kandidatuddannelse, så skal 

du være opmærksom på, at du kun vil kunne komme i betragtning til optagelse, hvis der er ledige 

pladser på den erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, du søger om optagelse på. 

Du skal være opmærksom på, at rigtigheden af de oplysninger, du afgiver i din ansøgning, er givet 

under strafansvar. Urigtige oplysninger kan straffes med bøde eller op til 4 måneders fængsel. 

2. Dokumentation 

Det er vigtigt, at du vedhæfter den korrekte dokumentation til din ansøgning.  

Når du søger gennem Kvote 1 eller Kvote 2 på www.optagelse.dk skal du vedhæfte:  

- dit adgangsgivende eksamensbevis 

- bevis for afsluttede suppleringskurser 

- bekræftelse på tilmelding til eventuelt igangværende- og beviser for afsluttede 

suppleringskurser 

- hvis du har læst uddannelsen tidligere: en studiejournal fra tidligere uddannelsessted 

- bevis på opholdstilladelse i Danmark, hvis du ikke er EU-statsborger 

- udenlandske ansøgere eller en udenlandsk eksamen: bestået Dansk A eller Studieprøven i 

dansk 

Du kan godt søge om optagelse selvom dit eksamensbevis ikke er blevet tilgængeligt via 

eksamensdatabasen endnu – du skal blot huske at uploade eksamensbeviset til din ansøgning, når 

det bliver tilgængeligt via eksamensdatabasen.  

Du kan også godt ansøge selvom eventuelt supplerende kurser ikke er færdiggjort på 

ansøgningstidspunktet. Du skal dog have bestået eventuelle supplerende kurser inden studiestart 

og uploadet dokumentation for dette til din ansøgning på www.optagelse.dk.  

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, du allerede har læst før, så skal du vedlægge en 

studiejournal fra dit tidligere studie til din ansøgning på www.optagelse.dk. En studiejournal er en 

opgørelse over dit tidligere studieforløb på samme uddannelse, og du vil kunne fremskaffe denne 

ved at kontakte dit tidligere uddannelsessted og efterspørge den.  

Bemærk også, at studiejournalen er et krav, uanset hvor længe, du har været indskrevet på den 

pågældende uddannelse. 

 

Hvis du ikke er EU-statsborger, så skal du uploade dokumentation på, at du har opholdstilladelse i 

Danmark. Er din opholdstilladelse ved at blive forlænget, så skal du også uploade dokumentation 

på, at din opholdstilladelsessag er i gang med at blive behandlet.  

 

Søger du via Kvote 2 kan du også blive vurderet på andet end din adgangseksamen.  

Du skal skrive en motiveret ansøgning til den uddannelse, du søger ind på.  

Herudover skal du vedhæfte den dokumentation, du mener er relevant for din ansøgning – dette 

kan for eksempel være dokumentation på aktiviteter som relevant arbejdserfaring, frivilligt arbejde, 

udlandsophold, højskoleophold eller værnepligt. PÅ vores hjemmeside kan du læse, hvilke 

parametre vi vurderer din Kvote 2-ansøgning på.   

http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
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3. Optagelseskrav 

Vores uddannelser har fagspecifikke adgangskrav, som skal være opfyldt.  

For at et fag er vurderet bestået, skal der minimum opnås en samlet karakter på 02 uden 

oprunding.  

 

Har du haft et fagspecifikt fag på et højere niveau end det påkrævede, men ikke bestået faget, så 

anser vi ikke faget som bestået på niveauet under. Du skal derfor kontakte dit tidligere 

uddannelsessted for dokumentation på, at du vurderes til at have bestået det fagspecifikke fag på 

det påkrævede niveau. Dokumentet skal være underskrevet og stemplet af dit tidligere 

uddannelsessted. Denne dokumentation skal vedhæftes din ansøgning på www.optagelse.dk.   

Det gør sig i øvrigt gældende på vores engelsksprogede uddannelser (Multimedia Design and 

Communication og Marketing Management), at Engelsk på B-niveau skal være bestået med 

minimum 3,0 i snit uden oprunding.  

Uanset på hvilken baggrund, du søger om optagelse, så skal du opfylde de fagspecifikke 

adgangskrav til den søgte uddannelse.  

4. Individuel Kompetencevurdering (IKV) 

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen til den uddannelse, du søger om optagelse på, så kan 

du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Her skal du udfylde et skema, som du 

finder på vores hjemmeside, og sende det sammen med øvrige relevante dokumenter til os via e-

Boks. I ansøgningsskemaet står der, hvilke dokumenter, vi skal bruge for at kunne vurdere dine 

kompetencer. Herudover, så er følgende gældende for en IKV: 

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, 

skal du have bestået en af følgende prøver: 

- Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk) eller 

- Dansk på A-niveau 

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav. Du skal ligeledes 

opfylde de fagspecifikke krav til den pågældende uddannelse. Ansøgningsfristen for individuel 

kompetencevurdering er 15. marts kl. 12.00. 

http://www.optagelse.dk/
http://www.ug.dk/

