
BLANKET TIL ANSØGNING OM DISPENSATION FOR ADGANGSKRAV PÅ HD 

Navn og adresse: Fødselsdato: 

E-mailadresse:

Læs vejledningen til blanketten inden du udfylder den. Upload blanketten i 
ansøgningsportalen sammen med ansøgning om optagelse, eller send til 
hdtilmelding@cbs.dk, hvis du kun søger dispensation. Svaret vil blive sendt til 
din E-boks

(Husk at gemme filen inden du sender den, og den skal sendes som én samlet PDF-fil.) 
HD 1. del 

Gymnasial uddannelse (vedlæg curriculum vitae (C.V.), se vejledning) 

Studieprøven i Dansk (se vejledning) 

HD 2. del (angiv HD-uddannelse): 

Søges der for enkeltfag angiv her hvilket: 

Adgangsgivende eksamen (vedlæg curriculum vitae (C.V.), se vejledning) 

Studieprøven i Dansk (se vejledning) 

Beståede eksaminer/kurser der danner grundlag for ansøgningen (kopi skal vedlægges): 

Dato: Underskrift: (behøves ikke ved upload i ansøgningsportal) 

Udfyldes af studiesekretariatet: 

Ansøgningen er imødekommet 

Studiesekretariatets stempel, dato og underskrift: 

Denne dispensation er givet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1098 af 19/09/2007 

SE I ØVRIGT NÆSTE SIDE FOR VEJLEDNING 
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VEJLEDNING 

Der kan gives dispensation til ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, hvis ansøgeren har 
kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og skønnes at kunne gennemføre uddannelsen. 

Udfyld skemaet og vedlæg et CV. Det er vigtigt, at du vedlægger dokumentation for de 
uddannelser/kurser, som nævnes på CV’et. Dokumentationen skal være attesteret og i kopi. 

Hvis denne dispensationsansøgning ikke er indsendt sammen med ansøgning om 
optagelse på HD, SKAL der, såfremt dispensation bevilges, indsendes KOPI af forsiden af 
denne blanket SAMMEN med ansøgningen om optagelse på HD. 

HD 1. DEL 
For at opnå dispensation til HD 1. del skal ansøgeren have speciel kompetence i fag, der svarer til: 

Gymnasial uddannelse 
F.eks. studentereksamen, HF, HHX, HTX, Dansk / Fransk Baccalaureat (DFB) eller anden udenlandsk
studentereksamen. Vi ser på kundskaber indenfor Dansk, Engelsk og Matematik på gymnasialt
niveau samt erhvervserfaring. Hvis din ansøgning imødekommes uden matematik på
minimum B niveau, anbefaler vi at du læser dette inden studiestart.

Dansk 
For ansøgere med andet statsborgerskab end dansk gælder, at Dansk på niveau A eller Studieprøven 
skal være bestået med minimum 2,0 (7-trinsskala) i gennemsnit. Dette gælder dog ikke nordiske 
statsborgere med adgangsgivende eksamen fra et andet nordisk land. 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1098 af 19/09/2007 § 5, stk. 2 om generel 
dispensationsbestemmelse kan Studienævnet for HD give adgang for ansøgere, som ikke opfylder 
adgangsbetingelserne. De skal dog have andre kvalifikationer, der kan sidestilles med 
adgangskravene, idet ovennævnte adgangsgivende eksaminer er et nødvendigt redskabsfag, der 
anvendes i såvel undervisningen som i opgave- og eksamenspensum på HD 1. del. 
Dette betyder, at kun ansøgere, der kan dokumentere, at de gennem lignende eksaminer / kurser 
har opnået de fornødne kvalifikationer, kan forvente at få godkendt ansøgningen. 

HD 2. DEL 
For at opnå dispensation til HD 2. del skal ansøgeren have særlige faglige kompetencer i forhold til: 

Adgangsgivende eksaminer 
HD 1. del og HA almen er eksempler på adgangsgivende eksaminer til HD 2. del. Andre 
uddannelsesmæssige baggrunde kan også give adgang, hvis de indeholder tilsvarende niveau inden 
for følgende fagområder: 

• Erhvervsøkonomiske kompetencer svarende til HD 1. del
• Kompetencer i Erhvervsøkonomisk metode og projektarbejde svarende til HD 1. del
• Basale færdigheder i Samfundsøkonomi og Erhvervsret
• Basale færdigheder i Dataanalyse, herunder viden om usikkerhedsbegrebets betydning i økonomi

Dokumentation for uddannelse skal indeholde angivelse af ECTS, eksamensform og gerne pensum, 
så vi kan vurdere omfang, niveau og indhold. Husk at angive, hvilken HD 2.dels linje der søges 
dispensation til. 
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Dansk: 
For ansøgere med andet statsborgerskab end dansk gælder, at Dansk på niveau A eller Studieprøven i 
Dansk skal være bestået med minimum 2,0 (7-trinsskala) i gennemsnit. Dette gælder dog ikke nordiske 
statsborgere med adgangsgivende eksamen fra et andet nordisk land. 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1098 af 19/09/2007 § 6, stk. 2 om generel 
dispensationsbestemmelse kan Studienævnet for HD give adgang for ansøgere, som ikke opfylder 
adgangsbetingelserne. De skal dog have andre kvalifikationer, der kan sidestilles med 
adgangskravene, idet ovennævnte adgangsgivende eksaminer er et nødvendigt redskabsfag, der 
anvendes i såvel undervisningen som i opgave- og eksamenspensum på HD 2. del. 
Dette betyder, at kun ansøgere, der kan dokumentere, at de gennem lignende eksaminer / kurser 
har opnået de fornødne kvalifikationer, kan forvente at få godkendt ansøgningen. 

Send blanketten til HD Tilmelding på hdtilmelding@cbs.dk 

Opmærksomheden henledes på, at den særlige tilladelse kun giver 
adgang til HD-studiet ved den pågældende institution. Dette betyder, 
at ansøgeren ikke kan anvende eller påberåbe sig en af CBS godkendt 
dispensation, såfremt der søges om overflytning eller optagelse ved 
en anden HD udbydende institution i Danmark. 
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Du vil modtage svar pr. almindelig post
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