
Upplýsingastofa um nám erlendis, Rannís, Borgartúni 30, jarðhæð 
sími 5155800 

heimasíða: www.farabara.is 
Leiðbeiningar með Kot umsókn í gegnum www.optagelse.dk    
 
Þessar leiðbeiningar ber að skoða ásamt dönsku leiðbeiningunum, sem er að finna á www.optagelse.dk 
(http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/KOTansoger_Udenlogin.pdf). Athugið að oft eru dönsku leiðbeiningarnar 
nákvæmari og þessar útskýringar skal nota ásamt þeim. Umsóknin er fyllt út í gegnum netið, send rafrænt, undirskriftarsíða er 
prentuð út og send í pósti  á viðkomandi skóla ásamt öllum fylgiskjölum sem eiga að fylgja umsókn. Sumir háskólanna taka á móti 
undirrituðum umsóknum sem fylgiskjölum í tölvupósti en ennþá er algengara að beðið sé um venjulegan póst. 
Umsóknareyðublöðin verða að vera komin fyrir kl. 12 þann 15. mars til viðkomandi skóla. Ef sótt er um í fleiri en einn skóla er send 
umsókn í hvern skóla fyrir sig með viðeigandi undirskriftarsíðu, merkta skóla. Ef sótt er um tvær eða fleiri námsleiðir í sama skóla er 
fyllt út ein umsókn fyrir hverja námsleið og þær sendar saman í skólann. Sendið umsókn/umsóknir tímanlega. Góð regla er að 
prenta sjálfa umsóknina út, sem hægt er að sækja á pdf skjali og geyma hana ásamt fylgiskjölum fyrir ykkur sjálf. Ef sótt er um nám 
sem kennt er á ensku er sjálfsagt að nota ensku umsóknareyðublöðin, en annars borgar sig að gera umsókn á dönsku. Þessar 
leiðbeiningar miðast við umsóknir á dönsku. 

 
Athugið að umsóknum er skipt upp í kvota 1 og kvota 2. Þeir sem eru teknir inn í kvóta 1 eru eingöngu metnir inn á einkunnum 
á stúdentsprófi eða öðru aðgangsprófi. Erlendir umsækjendur (þar með talið Íslendingar) geta verið metnir inn í kvóta 1 í sum 
fög, t.d. læknisfræði.  Athugið þó alltaf hjá viðkomandi skóla hvort það sé hægt. Þótt þú teljir þig geta komist inn á grundvelli 
einkunna eingöngu, ætti ekki að saka að senda önnur fylgiskjöl með, því ef einkunnir eru nógu háar er umsóknin sjálfkrafa 
metin í kvóta 1. Athugið einnig að umsóknarfrestur fyrir útlendinga er alltaf 15. mars jafnvel þótt sótt sé um á grundvelli 
einkunna eingöngu. Ef sótt er um á grundvelli einkunna og annarra hæfniskrafna (svokölluð kvóta 2 umsókn), er litið á 
einkunnir, starfsreynslu, önnur próf , félagsstörf o.fl.  Einnig er yfirleitt nauðsynlegt að skrifa um sig og sitt áhugasvið o.fl.  á 
dönsku (levnedsbeskrivelse-motiværet ansögning-statement of purpose-hvatabréf). Mun algengara er að erlendar umsóknir 
séu metnar í kvóta 2, það á þó ekki við í öllum fögum.  
 
Farið inn á síðuna www.optagelse.dk  og veljið „Sög videregående uddannnelse“ og síðan í „Ansög uden login“ . Þá opnast 
umsóknin sjálf sem er í fjórum liðum. 
1. Personlige oplysninger  -   CPR nummer: dd.mm.yy.(fæðingardagur og ár eins og í íslensku kennitölunni), síðustu fjórir 

stafirnir eru fengnir með því að velja tvo fyrstu stafina í fornafni og fyrsta stafinn í eftirnafni (fyrsti stafur í millinafni er ekki 
tekinn með í cpr númerinu). Síðan er sett talan 1 fyrir karlkyns umsækjanda og talan 2 fyrir kvenkyns. Dæmi: Áslaug Helga 
Guðmundsdóttir fædd 30. desember 1981 hefur cpr númer: 301281asg2.  Aðrir reitir skýra sig sjálfir, nafn, heimili, o.s.frv. 
Statsborgerskab – ríkisfang.  Veljið land af fellilista. síðan er smellt á „Gem“ 

2. Adgangsgrundlag  
2.1. Í Adgangsgrundlagstype er valið af fellilista „Udenlandsk eksamen“ fyrir þá sem eru með íslenskt stúdentspróf (eða 

annað íslenskt próf). Þá opnast Udenlandsk eksamen og þar er valið „Andet“ eða IB ef þú ert með International 
Baccalaureate. Þá opnast „Hvilken“ og þar skrifar þú t.d. „Stúdentspróf fra Island“ Í  „Eksamnsår“ er sett inn árið sem 
þú útskrifaðist úr framhaldsskóla. Þeir sem eru með sveinspróf og ætla í háskólanám t.d. verkfræði eða tæknifræði, 
þurfa oftast að fara í svokallaðan adgangskursus í viðkomandi skóla. Ef útskriftarárið var 2009 eða fyrr er boðið upp á 
„Dispensation frá 2 års reglen“. Þetta er vegna þess að boðið er upp á svokallaðan Bonus for tidlig studiestart  fyrir 
þá sem hafa lokið aðgangsprófinu (oftast stúdentspróf) innan þriggja  ára frá umsóknarárinu. Þeir geta beðið um að  
stúdentsprófseinkunn þeirra sé umreiknuð (margfölduð með 1.08).  Þetta gildir fyrir Íslendinga. Ef þú ert með próf frá 
2009 eða eldra getur þú beðið um undanþágu ef þú hefur vegna fjölskylduaðstæðna t.d. ekki getað hafið háskólanám 
fyrr. „Jeg er i gang med suppleringskursus“: þar hakar þú við ef þú ert að taka einhvern viðbótarkúrs sem krafa er 
gerð um í það nám sem þú ert að sækja um í, t.d. stærðfræði, eðlisfræði, samfélagsfræðið , og þú tókst ekki í 
framhaldsskólanum. Einnig ef þú ert skráð/ur (tilmeldt) í þannig kúrs sem ekki er byrjaður, (t.d. Turbo sumarkúrs í 
Danmörku), þá hakar þú þar við. Staðfesting þarf að fylgja með.  

2.2. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse – Þarna hakar þú við „Ja“ ef þú hefur reinhvern tímann 
byrjað í námi á háskólastigi  í „Antal“  setur þú fjölda ólokinna háskólaprófa.  Kandidatseksamen er masterspróf. 

2.3. 9) Beståede dele af videregående uddannelse – þarna skal setja inn allt háskólanám sem þú hefur tekið, bæði klárað 
og óklárað. Nafn fagsins, nafn menntastofnunar, hvenær byrjaði námið, hvenær lauk námi eða hvenær býstu við að 
því ljúki og hvenær hættir þú, ef hætt var í náminu áður en því var lokið (år afbrudt). Ef þú ert ennþá í náminu hakar 
þú við „stadig optaget“. Staðfesting þarf að fylgja með frá háskólanum sem námið var tekið í. 

2.4. 10) Beståede pröver, udover den adgangsgivende examen - staðin próf – önnur en “adgangsgivende” prófið og 
annað en háskólanám. Gætu verið ýmis námskeið þar með talið viðbótarnám í einstökum fögum á 
framhaldsskólastigi (supplering).  Staðfesting þarf að fylgja með. Ekki er hægt að skrá í þennan reit, en hægt er að 
skrá þessar upplýsingar með námsleiðum sem sótt er um – eftir því sem við á, í reiti aftast í umsókn. 
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2.5. 11) Erhverserfaring... - starfsreynsla, á að vera í réttri tímaröð (kronologisk rækkefølge) þ.e. elsta starfsreynslan 
verður neðst. Athugið hjá skóla sem sótt er um hvaða starfsreynsla kemur að gagni við mat á umsókn. Staðfesting 
þarf að fylgja með frá vinnuveitanda; sjá sérstakt eyðublað “arbejdsgivererklæring” sem hægt er að nota. Það finnur 
þú á www.optagelse.dk  velja „Hent blanke skemaer“.  

2.6. 12) Andre aktiviteter – félagsstörf og þess háttar eftir 15 ára aldur. Staðfesting þarf að fylgja með. 
2.7. 13) Höjskoleophold, husholdningsskolekurser – lýðháskóladvöl, húsmæðraskóli. Staðfesting þarf að fylgja með. Þetta  

eykur oft möguleika á að komast inn í nám sem takmarkanir eru í, s.s dýralækningar, sálfræði, læknisfræði, arkitektúr 
og ýmislegt annað nám. 

2.8. 14) Udlandsophold – dvöl erlendis, ekki sumarfrí. Staðfesting þarf að fylgja með. síðan er ýtt á „Fortsæt“. 
3. Uddannelsesvalg – Þarna velur þú það nám sem þú hyggst sækja um. Sækja má um allt að 8 skóla / námsleiðir. Hægt er að 

setja inn alls kyns leitarmöguleika. Valið er af fellilistum. „Erhversakademiuddannelser“ er oftast stutt háskólanám (tvö ár). 
„Kunsterisk uddannelse“ er listnám (oft mikil samkeppni um að komast að og inntökupróf og/eða „mappa“). 
„Professionsbachelor“ er nám til bachelor gráðu sem oft veitir starfsréttindi t.d. sjúkraþjálfun, hjúkrun, tæknifræði, 
folkeskolelærer, diplomingeniör og margt fleira.  „Universitetsuddannelser“ er hefðbundið háskólanám við háskóla.  Þú 
hakar við standby ef þú vilt vera á biðlista í þetta fag sem þú sækir um. Varasamt að vera standby ef sótt er um fleiri en eitt 
fag, nema þá í faginu sem er í neðsta forgang.  Stundum er hægt að byrja í námi bæði á haust- og vormisseri. Þá er boðið 
upp á að velja „Vinterstart“ en það þýðir vormisseri. Haustmisserið er Sommer semester. „Tilsagn“  hakar þú einungis við 
ef þú sóttir um í fyrra og ert með bréf upp á loforð. Studieretning er námsleið innan fags, á alls ekki alltaf við.  „Har du 
adgangsgivende eksamen“  þarna hakar þú við „Ja“ ef þú ert með aðgangsprófið eða klárar það í vor. Síðan er haldið 
áfram að setja inn valdar námsleiðir og þegar því er lokið er ýtt á  „Tilføj uddannelse“ þar með hefur þú sett inn allar 
námsóskir. Að síðustu þarf að staðfesta hvert námsval með því að smella á „godkend“. (Hægt er að breyta röðun skóla 
með pílum ef þess er óskað, bæta inn námi og breyta, allt þar til umsóknarfrestur rennur út.) Prenta þarf út 
undirskriftarsíðu fyrir hvert námsval, upp kemur gluggi þegar smellt er á godkend þar sem undirskriftarsíðu má prenta út. 
Undirskriftarsíðu þarf að senda í alla skóla í A4 umslagi með fylgigögnum. Merkja þarf öll fylgiskjöl, t.d. 
stúdentsprófsskírteini, vottorð frá vinnuveitanda o.s.frv. með danska cpr númerinu efst í hægra hornið. Fylgiskjöl s.s. 
prófskírteini o.fl. skulu vera staðfest afrit þ.e. stimpluð og undirskrifuð. Heimilisfang skóla stendur efst á 
undirskriftarsíðunni. Mælt er með að fólk prenti einnig út umsóknina sína til að eiga á pappír með því að velja prentara í 
hægra horni. Hana þarf þó ekki að senda með umsóknargögnum. 

4. Bilag – frá 16. mars til 5. júlí er hægt að hengja umsóknargögn með umsóknum í kvóta 2 rafrænt við umsókn í gegnum 
Bilag. Smellið á „tilføj bilag“, upp kemur gluggi og hægt að setja inn viðhengi. Í efsta reitinn skráið þið nafn viðhengis, 
athugið að skíra gögnin lýsandi nöfnum, smellið svo á ok. Smellið næst á „Tilføj“ og sækið skjalið, loks á ok. Athugið að 
einungis er hægt að setja in pdf skjöl, svo breyta þarf t.d. Word skjölum í pdf áður en þau eru sett inn. Haka þarf við hvaða 
námi gögnin tilheyra. 

 
 
Hægt er að sjá umreikninga á einingum (niveau) og einkunnum (karakter) á 
http://www.iu.dk/anerkendelse/eksamenshaandbog-optagelse.   Einnig fást þær upplýsingar hjá Upplýsingastofu um nám 
erlendis, Háskólatorgi. 
 
Alltaf þarf að skoða heimasíður viðkomandi skóla til þess að sjá aðgangskröfur og hvað þarf að fylgja umsókn (oftast undir 
„optagelse“ á síðum skólanna) eða biðja skólann að senda upplýsingabækling um inntöku (“optagelse”).  
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