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OPTAGET (betinget eller fuldt optaget) 
Hvad drejer dit 
spørgsmål sig om? 

Svar Hvis du har yderligere spørgsmål 

Studiestart Undervisningen begynder 1. september. På de fleste 
kandidatuddannelser på CBS er der et introforløb, som typisk varer et 
par dage. Introforløbet ligger i perioden 22. - 2. september (uge 34-
35) i 2021. Du kan se om der er intro på din uddannelse på my.cbs.dk. 
 

På my.cbs.dk kan du finde informationer om studiestart og introaktiviteter. 

 

 
 

  

Adgang til CBS’ 
platforme (mail, 
skema, my.cbs.dk) 

Hvis du har læst på CBS på noget tidspunkt før, skal du bruge dit 
gamle login og password. Det gælder også, hvis du har læst enkeltfag, 
HD, Master eller har været betinget optaget på CBS før.  
 
Hvis du ikke tidligere har været indskrevet på CBS, vil du i begyndelsen 
af juli modtage mail (til den e-mailadresse, du har brugt, da du 
oprettede din ansøgning) med brugernavn til CBS’ intranet, my.cbs.dk.  
 

Hvis du ikke kan huske dit CBS login og password, skal du henvende dig til IT på 
help@student.cbs.dk 
 
Hvis du ikke modtager en mail med brugernavn, kan du efter d. 8. juli skrive til 
graduateadmission@cbs.dk med ”My IT-letter” i emnefeltet.  

Opfyldelse af  
betingelser for 
optagelsen 
 

I dit optagelsesbrev kan du se fristen for hvornår du senest skal have 
dokumenteret de betingelser, der er for at du kan blive fuldt optaget 
(det vil typisk være 31. august 2022).  

Det vil typisk være fag der skal tages eller bachelorgraden, der skal 
færdiggøres. 

Du vil modtage en e-mail, når det er muligt at uploade dokumentation 
i Ansøgningsportalen. Du kan ikke sende dokumentationen på mail – 
vi modtager kun dokumentationen i Ansøgningsportalen.  

Har du spørgsmål til hvordan du kan dokumentere en eller flere betingelser, så 
kig på cbs.dk/kandidatoptag under ’Når du har søgt’.  
 
Upload det, der bedst dokumenterer betingelserne for din optagelse.  
 
 

https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/optagelse/naar-soegt
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Hvis du ikke opfylder betingelserne inden fristen, vil din indskrivning 
blive annulleret. 
 
Fristen for dokumentation kan kun udsættes kort og under særlige 
omstændigheder – Læs mere på cbs.dk/kandidatoptag under ’Når du 
har søgt’. 
 

Studieskift til lavere 
prioritet 

Du har ikke mulighed for at skifte til en anden, lavere prioritet.  
  
Du er kommet ind så højt oppe ad listen som dine kvalifikationer tillod 
det ift. konkurrencen på det enkelte studie. Alle uddannelser bliver 
overbooket i forhold til hvor mange, der er plads til. Derfor vil der ikke 
opstå ledige pladser, selvom enkelte siger nej tak eller dropper ud 
tidligt i forløbet. 

Har du spørgsmål omkring din sagsbehandling, 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. Vi får rigtig mange 
spørgsmål inden for en kort periode, og derfor kan der gå lidt tid, før vi svarer.  
 
Har du faglig/personlig tvivl om du bør starte på uddannelsen, kan du kontakte 
studievejledningen.  
  
Hvis du har spørgsmål til hvad der sker, hvis man læser lidt af en uddannelse 
først og skifter næste år til en anden, kan du deltage i studievejledningens 
seminarer om studieplanlægning.  

Søge ind i 2023 Du kan søge ind igen i 2023 uanset om du har sagt ja tak eller nej tak.  
 
Men du skal være opmærksom på, at der kan være ændringer i 
optagelsesregler fra i år, og at du ikke er garanteret at komme ind, 
selvom du kom ind i år.  
  

Har du spørgsmål omkring optagelse i 2023, skal du deltage i 
optagelsesarrangementer og Åbent Hus til efteråret/vinter.  

Skal jeg acceptere 
min plads?  

Ja, hvis du gerne have pladsen. Du har ikke mulighed for at acceptere 
senere, hvis du ikke har gjort det inden fristen på 5 dage fra du har 
fået tilbudt pladsen.  

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive 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.  

https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/optagelse/naar-soegt
https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/optagelse/naar-soegt
mailto:graduateadmission@cbs.dk
mailto:graduateadmission@cbs.dk
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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. 
 
Hvis du har retskrav, skal du være opmærksom på, at du dit retskrav 
er brugt så snart du har accepteret pladsen (læs mere nedenfor) 
 

Vi svarer så hurtigt, vi kan, men vi modtager mange spørgsmål inden for en 
meget kort periode, så hav en smule tålmodighed. 

 

Jeg har retskrav og vil 
gerne gemme det til 
senere 

Hvis du afslutter din bachelor i 2022, kan du vælge at bruge dit 
retskrav i 2022, 2023, 2024 eller 2025 til optagelse på den 
kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din 
bachelor.  

Hvis du er blevet tilbudt en plads på din retskravsoverbygning i 2022, 
har du brugt dit retskrav, hvis du accepterer pladsen.  

Hvis du er blevet tilbudt en plads på din retskravsoverbygning i 2022 
og ikke ønsker at bruge dit retskrav i år, skal du afslå pladsen.  

 

Læs mere om retskrav på cbs.dk/kandidatoptag / Retskrav 

Hvad sker der, hvis 
jeg har sagt nej tak til 
pladsen?  

Det stiller dig hverken bedre eller dårligere, at du har været optaget 
før, hvis du søger ind på CBS igen en anden gang. 
  
Du kan ikke omgøre dit nej tak. 
  
Hvis du har sagt ja tak og senere fortryder, se herunder. 
  

Har du spørgsmål omkring nej tak, 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.  

https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/optagelse/adgangskrav/retskrav
mailto:graduateadmission@cbs.dk
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Fortrudt ja tak  Hvis du før 1. september har fortrudt dit ja tak, skal du skrive en mail 
til Graduate Admission på graduateadmission@cbs.dk, så melder vi 
dig ud. Du skal skrive ”My Application” i emnefeltet, og skrive dit 
fulde navn og ansøgnings-ID i selve e-mailen. 
 
Hvis du fortryder efter 1. september, kan læse mere på my.cbs.dk om 
hvordan du melder dig ud af dit studie.  
 
Vær opmærksom på at en udmeldelse (både før og efter 1. 
september) kan have betydning for din SU. 
 

Har du spørgsmål om ja tak, 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.  
 
Vi får rigtig mange spørgsmål inden for en kort periode, og derfor kan der gå 
lidt tid, før vi svarer.  
 
 

Optaget på en 
uddannelse et andet 
sted 

Hvis du også er blevet optaget på uddannelse et andet sted, skal du 
senest 1. september melde dig ud fra en af uddannelserne, da man 
kun må være indskrevet på én uddannelse.  
 
 
 
 
 
 
 

Har du spørgsmål, 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.  
 
Vi får rigtig mange spørgsmål inden for en kort periode, og derfor kan der gå 
lidt tid, før vi svarer.  
 

Studieplanlægning Du har ikke mulighed for at sige ja-tak og gemme din plads til næste 
år. Eller tage orlov det første halve/hele år. 
  
Der vil være meget begrænset mulighed for at læse på nedsat tid, 
eller omprioritere i studieforløbet ift. hvad der er planlagt. 
 
 

Ved særlige forhold som elitesport/sygdom etc. kan du kontakte 
studievejledningen for kandidatuddannelser.  
  
Hvis du har spørgsmål i forhold til deltidsstudie, praktik, udskydelse af fag, skal 
du afvente seminarer, der bliver afholdt kort efter studiestart. 
  

 

 

mailto:graduateadmission@cbs.dk
mailto:graduateadmission@cbs.dk

