OPFYLDER DU ADGANGSKRAVENE?

JA

Så kan du søge ind via ansøgningsportalen
på normal vis.

NEJ

Mangler du 24 måneders erhvervserfaring?

NEJ

JA

Hvis du har erhvervserfaring fra før din
adgangsgivende uddannelse, kan du tælle
det med ved at søge en RKV*

Mangler du også en adgangsgivende
uddannelse?

MEN

RKV: Realkompetencevurdering

JA
NEJ

Mangler du en adgangsgivende
uddannelse?

JA

Har du en anden uddannelse?

NEJ

Så kan du på baggrund af din
erhvervserfaring søge RKV*-adgangsbevis.
RKV: Realkompetencevurdering

JA

Så kan du søge dispensation fra de
gældende adgangskrav.

GUIDE TIL MERIT, DISPENSATION ELLER REALKOMPETENCEVURDERING
TRIN 1: Tjek om du opfylder de generelle adgangskrav til den HD du ønsker at læse
Når du skal beslutte hvilken en af de tre muligheder der er rigtig for dig, skal du først og fremmest finde ud
af om du opfylder de generelle adgangskrav for den ønskede HD. Adgangskravene fremgår på cbs.dk/hd.
Jeg opfylder ikke de generelle adgangskrav:
Opfylder du ikke de generelle adgangskrav til den HD du ønsker optagelse på, har du mulighed for enten at
søge dispensation for adgangskravene eller realkompetencevurdering. Disse ansøgningsmuligheder er
nemlig rettet mod dig som ikke opfylder de generelle adgangskrav for den pågældende HD uddannelse, og
derfor ønsker at få vurderet om man har de rette kompetencer på anden vis.
Jeg opfylder de generelle adgangskrav:
Opfylder du de generelle adgangskrav for den ønskede HD uddannelse, er merit højst sandsynligt vejen for
dig. Merit er som udgangspunkt målrettet til dig, som opfylder de generelle adgangskrav, men som i andre
uddannelsessammenhænge, har haft fag der kan sidestilles med fag på HD, og derfor kan fritages for dem.
Mener du at fag du tidligere har afsluttet muligvis kan svare til fag på din HD, er det værd at forsøge at få
merit herfor. Dette vil både spare dig tid og penge. Når du skal vurdere om tidligere afsluttede fag svarer til
fag på HD, er en god tommelfingerregel at sammenligne fagene ud fra kriterierne omfang, indhold og
niveau. Med omfang menes ECTS point, med indhold menes om fagbeskrivelserne nogenlunde stemmer
overens og med niveau menes om det tidligere fag er taget i forbindelse med en uddannelse med samme
uddannelsesniveau som HD. En fuld afsluttet HD svarer til et bachelorniveau.
Inden du søger merit anbefaler vi, at du gennemlæser meritansøgningsblanketten, hvor der er vejledning til
selve ansøgningsprocessen samt gode råd til at øge chancen for godkendelse.

TRIN 2: Dispensation eller realkompetencevurdering (RKV)
Om det er mest hensigtsmæssigt for dig at søge optagelse via. dispensation eller realkompetencevurdering,
afhænger af hvilket vurderingsgrundlag du vurderer, er mest relevant for dig.
Dispensation for adgangskrav:
Dispensation for adgangskrav er tiltænkt dig der har en anden uddannelsesmæssig baggrund end de direkte
adgangsgivende eksaminer, der har tilsvarende niveau inden for bestemte fagområder. Herved er
vurderingsgrundlaget udelukkende baseret på tidligere beståede uddannelser og/eller beståede kurser.
Dispensation kan både søges med henblik på optagelse på HD 1. del og HD 2. del, hvor der naturligvis er
forskellige krav til den uddannelsesmæssige baggrund. Søges dispensation med henblik på at blive optaget
på HD 2. del, skal kompetencer være tilegnet inde for områderne samfundsøkonomi, erhvervsret,
dataanalyse, erhvervsøkonomisk metode samt kompetencer inde for projektarbejde og erhvervsøkonomi.
Søges dispensation derimod med henblik på optagelse på HD 1. del, vurderes færdigheder inde for
områderne dansk, engelsk og matematik.
Har du en fornemmelse af at din uddannelsesmæssige baggrund vil kvalificere dig til optagelse, anbefaler vi
at du søger optagelse herigennem frem for RKV, da det er nemmere at vurdere om de rette kompetencer

besiddes ud fra en faglig (uddannelsesmæssig) vurdering end ud fra en helhedsvurdering. I tråd hermed,
bestræber vi os på, at der på tilbagemeldingen på dispensationsansøgningen, vil fremgå hvilke fag du evt.
kan supplere med for at blive optaget.
Har du tænkt dig at søge optagelse via. RKV anbefaler vi, at du læser blanketten til ansøgning om RKV hvor
vejledning til ansøgning og gode råd fremgår. Find blanket under ”Trin 3: Ansøgning”.
Realkompetencevurdering:
Realkompetencevurdering er en helhedsvurdering af om din samlede viden, kompetencer og færdigheder
er tilstrækkelige i forhold til HD studiets indhold. Realkompetencevurdering er tiltænkt dig uden
uddannelsesmæssige baggrund, men som gennem anden vis har tilegnet sig viden, kompetencer og
færdigheder der kan siddestilles med egentlige uddannelsesmæssige kompetencer. Du kan ansøge om
optagelse via. RKV både med henblik på optagelse på HD 1. del og HD 2. del.
Har du tænkt dig at søge optagelse via. RKV anbefaler vi, at du læser blanketten til ansøgning om RKV hvor
vejledning til ansøgning og gode råd fremgår. Find blanket under ”Trin 3: Ansøgning”.

TRIN 3: Ansøgning
Ansøgningsprocessen for både merit, dispensation og RKV fungerer ved at du udfylder en
ansøgningsblanket, hvori det specificeres hvad der ansøges for og dokumentation herfor. Hertil anbefales
at der til ansøgningen tilføjes så meget relevant dokumentation som muligt, hvilket forøger chancen for
godkendelse/optagelse.
Merit
Blanketten for meritansøgning for hhv. HD 1 og HD 2, kan findes på følgende link,
http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hd-uddannelserne/merit
Dispensation for adgangskrav
Dispensationsblanketten kan findes på følgende link: http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelserne/hd-adgangskrav
Realkompetencevurdering
Realkompetenceblanketten kan findes på følgende link http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelserne/hd-adgangskrav

