AFVIST
Hvad drejer dit
spørgsmål sig om?

Svar

Hvis du har yderligere spørgsmål

Afvist pga.
manglende
opfyldelse af
adgangskrav

Hver uddannelse har en række faglige adgangskrav (ECTS-point
inden for bestemte fagområder), som skal være opfyldt for at blive
optaget.

Hvis du mener du er blevet vurderet forkert, kan du tage kontakt til Graduate
Admission på graduateadmission@cbs.dk. Du skal skrive "My Application" i
emnefeltet, og skrive dit fulde navn og ansøgnings-ID i selve e-mailen. Du kan
finde application ID i øverste, højre hjørne af dit svarbrev.

Graduate Admissiom har vurderet, at du ikke i tilstrækkelig grad
kunne opfylde disse adgangskrav.
Din ansøgning er behandlet ud fra den dokumentation, du havde
vedlagt inden ansøgningsfristen. Det er ikke muligt at genoptage
behandlingen uanset at du nu eller senere kan fremskaffe yderligere
dokumentationen. Der er truffet en afgørelse i sagen hvad angår
2022.

Hvis Graduate Admission fastholder en vurdering, er næste skridt at klage (Jf.
klagevejledning i afslagsbrevet). CBS Legal/rektor er de eneste, der kan
behandle en klage. Ingen andre har bemyndigelse til det.
CBS Legal foretager ikke en revurdering af din ansøgning. CBS Legal forholder
sig kun til om din sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret jf.
adgangsbekendtgørelsen. CBS Legal kan derfor ikke genbehandle din
ansøgning ift. faglige spørgsmål eller vurderinger, som CBS Admission har
foretaget.
Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for suppleringsfag. Du
kan derfor ikke regne med, at fag du har afsluttet efter din bachelorgrad er
taget med i vurderingen af dine kvalifikationer.
Vi svarer så hurtigt, vi kan, men vi modtager mange spørgsmål inden for en
meget kort periode, så hav en smule tålmodighed.
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Afvist pga.
udvælgelse på
uddannelsen

Uddannelsen har begrænset antal pladser, og der har været flere
kvalificerede ansøgere end der er pladser.
Blandt de kvalificerede ansøgere har der været en udvælgelse.
Kriterierne for udvælgelsen kan du se på uddannelsens
optagelsesside på cbs.dk.
Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene er blevet vurderet i
forhold til udvælgelseskriterierne. I vurderingen indgår bl.a.
omfanget og indholdet af relevante fag, karakterniveau og evt. en
skriftlig ansøgning.
Graduate Admission har lavet en helhedsvurdering af de
kvalificerede ansøgerne og sammenlignet alle.
Det har ikke haft nogen betydning i forhold til udvælgelsen, om du
har afsluttet din bachelor. Hvis det er nævnt i dit brev, at du også
mangler af gøre din bachelor færdig, er det ikke årsagen til, at du er
blevet afvist. Det er alene udvælgelseskriterierne der har gjort, at du
ikke har fået en plads.

Hvis du mener du er blevet vurderet forkert, kan du tage kontakt til Graduate
Admission på graduateadmission@cbs.dk. Du skal skrive "My Application" i
emnefeltet, og skrive dit fulde navn og ansøgnings-ID i selve e-mailen. Du kan
finde application ID i øverste, højre hjørne af dit svarbrev.
Vi svarer så hurtigt, vi kan, men vi modtager mange spørgsmål inden for en
meget kort periode, så hav en smule tålmodighed.
Hvis Graduate Admission fastholder en vurdering, er næste skridt at klage (Jf.
klagevejledning i afslagsbrevet). Legal/rektor er de eneste, der kan behandle
en klage. Ingen andre har bemyndigelse til det.
CBS Legal foretager ikke en revurdering af din ansøgning. CBS Legal forholder
sig kun til om din sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret jf.
adgangsbekendtgørelsen. CBS Legal kan derfor ikke genbehandle din
ansøgning ift. faglige spørgsmål eller vurderinger, som CBS Admission har
foretaget.
Har du spørgsmål til optagelse i 2023, kan du deltage i
optagelsesarrangementer og Åbent Hus til efterår/vinter.
Hvis du spørgsmål til hvordan du kan forbedre dine chancer, kan du læse
mere på cbs.dk/kandidatoptag.

Afvist pga.
manglende
dokumentation

Du er blevet afvist fordi du ikke har dokumenteret dine
kvalifikationer tilstrækkeligt.
For at vi kan vurdere dine kvalifikationer, er det nødvendigt at alle
forhold er dokumenteret.
Det er ikke muligt at genoptage behandlingen uanset at du nu eller
senere kan fremskaffe dokumentationen. Der er truffet en afgørelse
i sagen hvad angår 2022. Du må søge igen i 2023.
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Hvis du har spørgsmål til hvilken dokumentation der er nødvendig, eller
hvordan du skal dokumentere forskellige forhold, skal du se på
cbs.dk/kandidatoptag.
Hvis du mener, at du korrekt og rettidigt har uploadet dokumentation for det
forhold du er blevet afvist på, kan du kontakte Graduate Admission på
graduateadmission@cbs.dk. Du skal skrive "My Application" i emnefeltet, og
skrive dit fulde navn og ansøgnings-ID i selve e-mailen. Du kan finde
application ID i øverste, højre hjørne af dit svarbrev.

Afvist pga.
manglende sprog

Du har ikke opfyldt kravet om enten dansk på A-niveau eller engelsk
på det krævede niveau.
Sprogkravet skulle være opfyldt ved ansøgningsfristen.

Hvis du har spørgsmål til hvad der kræves for at leve op til adgangskravet i
dansk/engelsk, skal du se på siden for adgangskrav til den uddannelse du har
søgt på cbs.dk.
Hvis du mener, at du korrekt og rettidigt har uploadet dokumentation for dit
niveau i dansk/engelsk og alligevel er blevet afvist på dette grundlag, skal du
kontakte Admissions på graduateadmission@cbs.dk. Du skal skrive ”My
Application” + dit application ID i emnefeltet på din mail.

Ledige pladser

Der ingen ledige pladser på nogen af vores uddannelser i 2022.
Vi tager højde for frafald og alle uddannelser er overbooket.

Jeg vil gerne klage
over afslaget, men
er blevet tilbudt en
plads på en lavere
prioritet – skal jeg
acceptere den
plads?

Ja. Du har ikke mulighed for at acceptere pladsen senere, hvis du
ikke har gjort det inden fristen (som er 5 dage fra du har fået tilbudt
pladsen).
Hvis din ansøgning på din første prioritet er blevet afvist, men du har
fået tilbudt en plads på en lavere prioritet, skal du huske at
acceptere den, hvis du vil være sikker på at have en plads. Det
gælder også selvom du har kontaktet os og bedt om en
genbehandling af din første prioritet og venter på svar fra os. Hvis
genbehandlingen af din ansøgning skulle føre til, at du kan blive
tilbudt en plads på din første prioritet, vi du få mulighed for at
acceptere den plads senere.
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Har du spørgsmål til optagelse i 2023, kan du deltage i
optagelsesarrangementer og Åbent Hus til efterår/vinter.
Hvis du har spørgsmål, kan du tage kontakt til Graduate Admission på
graduateadmission@cbs.dk. Du skal skrive "My Application" i emnefeltet, og
skrive dit fulde navn og ansøgnings-ID i selve e-mailen. Du kan finde
application ID i øverste, højre hjørne af dit svarbrev.

