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HUMANIORA 
 

Amerikanske studier 
Optagelsesprøven for Amerikanske studier 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.   
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’   
18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.  
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Audiologopædi 
Optagelsesprøven for Audiologopædi 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.   
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’   
18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt. 
Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.  
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Bibliotekskundskab og videnskommunikation 
Optagelsesprøven for Bibliotekskundskab og videnskommunikation  

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.   
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’   
18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads   
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Bsc. in International Business Administration and Foreign Languages 
Selection procedure for the bachelor’s programme Bsc. in 
International Business Adminstration and Foreign Languages 

 

23 March, noon Registration deadline for the uniTEST via AdmissionSDU. 

6 April 10.00am Find information about your group and the time you must meet on AdmissionSDU 
under the tab ’My information’ 

18 or 19 April Both uniTEST and the written subject specific test take place on the same day. 

No later than 4 June 2020 You can check your result of the testbased admission. The result does NOT refer to 
you being accepted or not. It is solely an information about your test score. On 28 
July, you get to know if you are accepted to the programme. 

Your application gets assessed in quota 1 as well, provided that you have a 
qualifying examination and that you fulfil the required grade average. 

Until 28 July The Coordinated Application System (KOT) makes the final allocation of the 
programme spots based on the University’s feedback and applicant’s priorities. 

28 July You can check on AdmissionSDU, if you got offered a programme spot at SDU. 

6 August You must confirm your offer if you are interested in the programme spot. 

If you fail to confirm in time, you lose your offer for a programme spot.  
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Dansk 
Optagelsesprøven for Dansk 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.   
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’   
18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.   
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Designkultur 
Optagelsesprøven for Designkultur 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.   
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’   
18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Designkultur og økonomi 
Optagelsesprøven for Designkultur og økonomi 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.   
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Engelsk 
Optagelsesprøven for Engelsk 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

27. april til og med 29. april Indkaldelse til interview. 
5.maj til og med 7. maj 
 

Interview bliver afholdt. 

Senest 7. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.   
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Filosofi 
Optagelsesprøven for Filosofi 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest samt forelæsning bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.  
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Historie 
Optagelsesprøven for Historie 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’ 
  

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.   
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Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign 
Optagelsesprøven for Informationsvidenskab, it og 
interaktionsdesign 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.   
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Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 
Optagelsesprøven for Interkulturel pædagogik og dansk som 
andetsprog 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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IVK i Engelsk (Odense, Slagelse og Kolding) 
Optagelsesprøven for IVK i Engelsk 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 



17 
 

IVK i Engelsk, it og web 
Optagelsesprøven for Engelsk, it og web 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.  
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IVK med 2 fremmedsprog. Engelsk-Tysk 
Optagelsesprøven for IVK med 2 fremmedsprog 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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IVK Tysk 
Optagelsesprøven for IVK Tysk 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Litteraturvidenskab 
Optagelsesprøven for Litteraturvidenskab 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 



21 
 

  

Medievidenskab 
Optagelsesprøven for Medievidenskab   
23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  

 
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  

 
18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Negot – engelsk 
Optagelsesprøven for Negot – engelsk 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.   
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Negot – tysk 
Optagelsesprøven for Negot Tysk 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Oldtidskundskab 
Optagelsesprøven for Oldtidskundskab 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 



25 
 

 
  

Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation 
Optagelsesprøven for Professionsbachelor i engelsk og digital 
markedskommunikation 

   

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.   
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Religionsstudier 
Optagelsesprøven for Religionsstudier 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli.  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.   
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Tysk 
Optagelsesprøven for Tysk 

 

23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
 

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
 

18. eller 19. april 
 

uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

Senest 4. juni 2020 Resultat af kvote 2 vurderingen.  
Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven.  
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28. juli. 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.    

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen.  
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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NATURVIDENSKAB 
 

Biomedicin 
Optagelsesprøven for Biomedicin Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl.12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU  
6. april kl.10  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ´Min info´  
18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
9. juni  Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen og du opfylder karakterkravet 

Indtil 28. juli:  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelig fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads 

 

  



29 
 

 

 

Biokemi og Molekylær Biologi 
Optagelsesprøven for Biokemi og Molekylær Biologi Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl.12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU  
6. april kl.10  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ´Min info´  
18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
9. juni  Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen og du opfylder karakterkravet 

Indtil 28. juli:  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelig fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads 
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Biologi 
Optagelsesprøven for Biologi Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl.12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU  
6. april kl.10  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ´Min info´  
18. eller 19. april uniTEST og den skriftlige fagtest bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
9. juni  Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli 

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen og du opfylder karakterkravet 

Indtil 28. juli:  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelig fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads 
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Datalogi 
Optagelsesprøven for Datalogi Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl.12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver På OptagSDU  
6. april kl.10 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ´Min info´  
18. eller 19. april uniTEST og den obligatoriske forelæsning bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
9. juni Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli  
Din ansøgning bliver herefter vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende 
eksamen og opfylder karakterkravet. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelig fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Farmaci 
Optagelsesprøven for Farmaci Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl.12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver På OptagSDU  
6. april kl.10 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ´Min info´  
18. eller 19. april uniTEST og den obligatoriske forelæsning bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
9. juni Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli  
Din ansøgning bliver herefter vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende 
eksamen og opfylder karakterkravet. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelig fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Fysik 
Optagelsesprøven for Fysik Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl.12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver På OptagSDU  
6. april kl.10 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ´Min info´  
18. eller 19. april uniTEST og den obligatoriske forelæsning bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
9. juni Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli  
Din ansøgning bliver herefter vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende 
eksamen og opfylder karakterkravet. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelig fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Kemi 
Optagelsesprøven for Kemi Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl.12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver På OptagSDU  
6. april kl.10 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ´Min info´  
18. eller 19. april uniTEST og den obligatoriske forelæsning bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
9. juni Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli  
Din ansøgning bliver herefter vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende 
eksamen og opfylder karakterkravet. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelig fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Matematik og Anvendt Matematik 
Optagelsesprøven for Matematik og Anvendt matematik Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl.12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver På OptagSDU  
6. april kl.10 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ´Min info´  
18. eller 19. april uniTEST og den obligatoriske forelæsning bliver afholdt.  

Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  
9. juni Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli  
Din ansøgning bliver herefter vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende 
eksamen og opfylder karakterkravet. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelig fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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SAMFUNDSVIDENSKAB 
 

Journalistik 
Optagelsesprøven for Journalistik  Oplysning om status for din ansøgning  
15. marts  Frist for indsendelse af kvote 2 ansøgning  
26. marts senest kl. 20.00 Du inviteres til den skriftlige prøve – du finder invitationen på Optag SDU.  
4. april Skriftlig prøve 

 
28. april Du kan se dit resultat fra den skriftlige prøve og du vil få én af følgende 

beskeder: 
1) Du inviteres til samtale 
2) Du inviteres ikke til samtale og kan således ikke optages på Journalistik i 2020 
 

 Det er ikke muligt at blive optaget på Journalistik via kvote 1 
 

5. og 6. maj  Samtaler bliver afholdt. Du bliver kun inviteret til én af dagene 
 

Indtil 28. juli  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august 
 

Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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JURA 
Optagelsesprøven for Jura  Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
18. eller 19. april  uniTEST  
28. maj senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 

1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på Jura. 
Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

8., 9., 11., 15., 16., og 17. juni  Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview  
22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 

om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven.  

Indtil 28. juli  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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HA(jur.) 
Optagelsesprøven for HA(jur.)  Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
18. eller 19. april  uniTEST  
28. maj senest kl. 20.00 
 

Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 
1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på 
HA(jur.). Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen. 
 

9., 11., 15. og 16. juni  Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview  
22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 

om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven.  

Indtil 28. juli  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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HA Odense 
Optagelsesprøven for HA i Odense Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
18. eller 19. april  uniTEST  
19. maj senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 

1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på HA, 
Odense. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

29. maj samt 2. og 3. juni  Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview  
22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 

om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven.  

Indtil 28. juli 
 

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 
 

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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HA Slagelse 
Optagelsesprøven for HA i Slagelse Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  
18. eller 19. april  uniTEST  
19. maj senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 

1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på HA, 
Slagelse. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

28. maj samt 2. og 3. juni  Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview  
22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 

om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven.  

Indtil 28. juli 
 

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 
 

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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HA Kolding 

Optagelsesprøven for HA i Kolding Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  

18. eller 19. april  uniTEST  
19. maj senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 

1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på HA, 
Kolding. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

2. og 3. juni  Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview  
22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 

om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven.  

Indtil 28. juli 
 

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 
 

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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HA Esbjerg 
Optagelsesprøven for HA i Esbjerg Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  

18. eller 19. april  uniTEST  
19. maj senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 

1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på HA, 
Esbjerg. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

2. og 3. juni 
 

Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview 
 

22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 
om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven.  

Indtil 28. juli 
 

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 
 

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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Sociologi og Kulturanalyse 
Optagelsesprøven for Sociologi og Kulturanalyse Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  

18. eller 19. april  uniTEST  

18. maj senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 
1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på 
Sociologi og Kulturanalyse. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, 
hvis du har en adgangsgivende eksamen.  

25. og 27. maj  Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview  
22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 

om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven.  

Indtil 28. juli 
 

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 
 

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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BSc in Economics and Business administration – Global Business Relationships, Sønderborg 
Selection procedure for the bachelor programme International 
Economics and Business Relationships 

Application status 

23 March, at noon  Registration deadline for the uniTEST via AdmissionSDU.  
6 April, 10am  Find information about your group and the time you must meet on 

AdmissionSDU under the tab ’My information’  
18 or 19 April  uniTEST  

15 May, before 8pm  You can check your uniTEST result. You will receive one of the following 
messages: 
1) You are invited to the interview 
2) You will not be invited to the interview and therefore cannot be included in 
the quota 2 on Economics and Business administration – Global Business 
Relationships. Your application will be automatically assessed in quota 1, 
provided you have a qualifying exam. 

25 May 
 

The subject specific test takes place - structured interview 
 

8 – 10 June, before 8pm   You can check your result of the testbased admission. The result does NOT refer 
to you being accepted or not. It is solely an information about your test score. 
On 28 July, you get to know if you are accepted to the programme.  

 You application is assessed in quota 1 as well, provided that you have a 
qualifying examination and that you fulfil the required grade average. 
 

Until 28 July 
 

The Coordinated Application System (KOT) makes the final allocation of the 
programme spots based on the University’s feedback and applicant’s priorities. 
 

28 July 
 

You can check on AdmissionSDU, if you got offered a programme spot at SDU. 
 

6 August  You must confirm your offer if you are interested in the programme spot. 
If you fail to confirm in time, you lose your offer for a programme spot.  
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Market and Management Anthropology (MMA) 
Selection procedure for Market and Management Anthropology Application status 

23 March, at noon  Registration deadline for the uniTEST via AdmissionSDU.  
6 April, 10am  Find information about your group and the time you must meet on 

AdmissionSDU under the tab ’My information’  
18 or 19 April  uniTEST  

18 May, before 8pm  You can check your uniTEST result. You will receive one of the following 
messages: 
1) You are invited to the interview 
2) You will not be invited to the interview and therefore cannot be included in 
the quota 2 on Market and Management Anthropology. Your application will be 
automatically assessed in quota 1, provided you have a qualifying exam. 

25, 26 and 28 May  The subject specific test takes place - structured interview  

8 – 10 June, before 8pm   You can check your result of the testbased admission. The result does NOT refer 
to you being accepted or not. It is solely an information about your test score. 
On 28 July, you get to know if you are accepted to the programme.  

 You application gets assessed in quota 1 as well, provided that you have a 
qualifying examination and that you fulfil the required grade average. 
 

Until 28 July 
 

The Coordinated Application System (KOT) makes the final allocation of the 
programme spots based on the University’s feedback and applicant’s priorities. 
 

28 July 
 

You can check on AdmissionSDU, if you got offered a programme spot at SDU. 
 

6 August  You must confirm your offer if you are interested in the programme spot. 
If you fail to confirm in time, you lose your offer for a programme spot.  

 

 



46 
 

European Studies 
Selection procedure for European Studies Application status 
23 March, at noon  Registration deadline for the uniTEST via AdmissionSDU.  

6 April, 10am  Find information about your group and the time you must meet on 
AdmissionSDU under the tab ’My information’  

18 or 19 April  uniTEST  

18 May, before 8pm  You can check your uniTEST result. You will receive one of the following 
messages: 
1) You are invited to the interview 
2) You will not be invited to the interview and therefore cannot be included in 
the quota 2 on European Studies. Your application will be automatically 
assessed in quota 1, provided you have a qualifying exam. 

25 or 26 May 
 

The subject specific test takes place - structured interview 
 

8 – 10 June, before 8pm   You can check your result of the testbased admission. The result does NOT refer 
to you being accepted or not. It is solely an information about your test score. 
On 28 July, you get to know if you are accepted to the programme.  

 Your application gets assessed in quota 1 as well, provided that you have a 
qualifying examination and that you fulfil the required grade average. 
 

Until 28 July 
 

The Coordinated Application System (KOT) makes the final allocation of the 
programme spots based on the University’s feedback and applicant’s priorities. 
 

28 July 
 

You can check on AdmissionSDU, if you got offered a programme spot at SDU. 
 

6 August  You must confirm your offer if you are interested in the programme spot. 
If you fail to confirm in time, you lose your offer for a programme spot.  
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Statskundskab 
Optagelsesprøven for statskundskab i Odense Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  

6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  

18. eller 19. april  uniTEST og Forelæsningen bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST. Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver 
optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score til 
optagelsesprøven. Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide den 
28.juli  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen og du opfylder karakterkravet 
 

Indtil 28. juli  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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6 

Samfundsfag 
Optagelsesprøven for Samfundsfag i Odense Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  

18. eller 19. april  uniTEST og Forelæsningen bliver afholdt.  
Begge på samme dag, så vidt det er muligt.  

22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST. Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver 
optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score til 
optagelsesprøven. Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide den 
28.juli  

 Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen og du opfylder karakterkravet 
 

Indtil 28. juli  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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Matematik-økonomi 
Optagelsesprøven for matematik-økonomi Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  

18. eller 19. april  uniTEST  

19. maj senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 
1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på 
Matematik-Økonomi. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis 
du har en adgangsgivende eksamen.  

27. maj  Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview  
22. – 24. juni senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 

om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven.  

Indtil 28. juli 
 

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 
 

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  

 

 

 

 

Økonomi 
Optagelsesprøven for økonomi Oplysning om status for din ansøgning   
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23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’  

18. eller 19. april  uniTEST  

18. maj senest kl. 20.00  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 
1) Du inviteres til interview 
2) Du inviteres ikke til interview og kan således ikke optages i kvote 2 på 
Økonomi. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen.  

25. og 26. maj  Den fagspecifikke test afholdes - strukturerede interview  
22. – 24. juni senest kl. 20.00  
 

Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, 
om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score 
til optagelsesprøven. 
 

Indtil 28. juli  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli 
 

Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  
 

6. august  Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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Meritforløbet for erhvervsøkonomi, HA 
Optagelsesprøven for meritforløbet Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00  Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’ 

18. eller 19. april uniTEST  
Indtil 1. juni  Du får svar på din ansøgning senest 1. juni 

BSc in Economics and Business Administration - Special Programme for AP Graduates 
Selection procedure for the special programme for AP Graduates Application status 
23 March, Noon Registration deadline for the uniTEST via AdmissionSDU. 

6 April Find information about your group and the time you must meet on 
AdmissionSDU under the tab ’My information’ 

18 or 19 April uniTEST 

Until 1 June You can check on AdmissionSDU, if you got offered a programme spot at SDU. 
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SUNDHEDSVIDENSKAB 
 

Audiologi 
Optagelsesprøven for Audiologi Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’.  
18. eller 19. april uniTEST og motiveret ansøgning skrives på SDU. Begge på samme dag, så vidt det 

er muligt.  
2. juni senest kl. 18.00 Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli. 

 Din ansøgning bliver herefter vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende 
eksamen og opfylder karakterkravet. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  

6. august 
 

Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Folkesundhedsvidenskab 
Optagelsesprøven for Folkesundhedsvidenskab  Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU. 

 
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’. 

 
18. eller 19. april uniTEST 

 
21. april senest kl. 12.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’. 

 
22. april Den fagspecifikke test afholdes – Motiverende samtale 

 
2. juni senest kl. 18.00  Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  

6. august 
 

Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads. 
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Idræt og Sundhed 
Optagelsesprøven for Idræt og Sundhed  Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU. 

 
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’. 

 
18. eller 19. april uniTEST 

 
24. april Du inviteres til Multiple Mini Interview (MMI), hvis du har deltaget i uniTEST 

 
29. april kl. 12.00 Frist for tilmelding til Multiple Mini Interview (MMI). 

 
4. maj senest kl. 18.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’. 

 
12. eller 13.maj Den fagspecifikke test afholdes - Multiple Mini Interview (MMI). 

 
2. juni senest kl. 18.00  Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  

6. august 
 

Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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Klinisk Biomekanik 
Optagelsesprøven for Klinisk Biomekanik  Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’.  
18. eller 19. april uniTEST  
10. maj kl. 12.00 Frist for besvarelse af udsendt spørgeskema 

 
Senest 20. maj kl. 18.00 Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 

1) Du inviteres til Casebaseret Interview (CBI) 
2) Du inviteres ikke til Casebaseret Interview (CBI) og kan således ikke optages i 
kvote 2 på Klinisk biomekanik. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 
1, hvis du har en adgangsgivende eksamen. 
 

27. maj kl. 12.00 Frist for tilmelding til Casebaseret Interview (CBI) 
 

Senest 2. juni kl. 18.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’ 
 

8. juni Den fagspecifikke test afholdes - Casebaseret Interview (CBI)  
18. juni senest kl. 18.00  Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli.  

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.   

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.   

6. august 
 

Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.  

  



56 
 

Medicin 
Optagelsesprøven for Medicin  Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’.  
18. eller 19. april uniTEST  
10. maj kl. 12.00 Frist for besvarelse af udsendt spørgeskema 

 
Senest 15. maj kl. 18.00 Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 

1) Du inviteres til Multiple Mini Interview (MMI) 
2) Du inviteres ikke til Multiple Mini Interview (MMI) og kan således ikke optages i 
kvote 2 på Medicin. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du 
har en adgangsgivende eksamen.  

18. maj kl. 12.00 Frist for tilmelding til Multiple Mini Interview (MMI) 
 

Senest 22. maj kl. 18.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’ 
 

28. maj Den fagspecifikke test afholdes - Multiple Mini Interview (MMI)  
11. juni senest kl. 18.00  Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28.juli. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  

6. august 
 

Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.  
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Psykologi 
Optagelsesprøven for Psykologi  Oplysning om status for din ansøgning  
23. marts kl. 12.00 Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  
6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’ 

. 
18. eller 19. april uniTEST  
Senest 20. maj kl. 18.00 Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil få én af følgende beskeder: 

1) Du inviteres til Multiple Mini Interview (MMI) 
2) Du inviteres ikke til Multiple Mini Interview (MMI) og kan således ikke optages i 
kvote 2 på Psykologi. Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du 
har en adgangsgivende eksamen. 

24. maj kl.23.59 Frist for tilmelding til Multiple Mini Interview (MMI) 
 

Senest 27. maj kl. 18.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’ 
 

4. juni Den fagspecifikke test afholdes - Multiple Mini Interview (MMI)  
18. juni senest kl. 18.00  Resultat af kvote 2 vurderingen. 

Resultatet fortæller dig ikke, om du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men 
giver dig viden om din score til optagelsesprøven. 
Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d. 28.juli. 

Indtil 28. juli Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer.  

28. juli Du får besked på Optag SDU, hvis du bliver optaget på en af dine søgte 
uddannelser på SDU.  

6. august 
 

Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads.  
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DIPLOM- og CIVILINGENIØRUDDANNELSERNE 
 

Diplom- og civilingeniøruddannelserne 
Optagelsesprøven for Ingeniøruddannelserne Oplysning om status for din ansøgning   
23. marts kl. 12.00  Frist for tilmelding til optagelsesprøver på Optag SDU.  

6. april kl. 10.00 Du kan se oplysninger om dit hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’ 
 

18. eller 19. april uniTEST 
 

28. april – 4. maj  Du kan se dit resultat fra uniTEST og du vil blive inviteret til MMI 
 
Den 4. maj er der frist for din tilmelding til MMI 
 

6. maj kl. 20.00 Du kan se oplysninger om dit MMI hold og mødetid på Optag SDU i fanen ’Min info’ 
 

16. maj  MMI bliver afholdt. Du sk al deltage på den campus, hvor du havde dit højeste 
ønske på ansøgningstidspunktet 

1. juni kl. 18.00 Du kan se dit resultat fra det testbaserede optag. Resultatet fortæller dig ikke, om 
du bliver optaget på uddannelsen eller ej, men giver dig viden om din score til 
optagelsesprøven. Om du bliver optaget på uddannelsen, får du at vide d.28.juli 
 
Din ansøgning bliver herefter også vurderet i kvote 1, hvis du har en 
adgangsgivende eksamen og du opfylder karakterkravet 

Indtil 28. juli:  Den Koordinerede Tilmelding (KOT) foretager den endelige fordeling af 
studiepladser på baggrund af uddannelsesstedernes tilbagemeldinger og 
ansøgernes prioriteringer. 

6. august Du skal bekræfte, at du ønsker pladsen. 
Bekræfter du ikke din plads i tide, mister du tilbuddet om en studieplads  
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Diploma- and Master of Engineering Courses 
Admission procedure for engineering courses Information regarding the status of your application 
23 March, at noon  Registration deadline for the uniTEST via AdmissionSDU.  
6 April, 10am  Find information about your group and the time you must meet on AdmissionSDU 

under the tab ’My information’  
18 or 19 April  uniTEST  

18 April in Sønderborg 
18 and 19 April in Odense 

29 April - 4 May  You can check your uniTEST result. You will receive one of the following messages: 
1) You are invited to the interview 
2) You will not be invited to the interview and therefore cannot be included in the 
quota 2 for the Engineering programmes. Your application will be automatically 
assessed in quota 1, provided you have a qualifying exam. 

4 May Deadline to register for the subject specific test – a structured interview 
No later than 6 May, 8pm, you can see information about classes and meeting 
times on AdmissionSDU 

16 May Interviews take place in Sønderborg and Odense. Your highest priority, by the time 
of the application deadline, determines the location of the interview.  

1 June You can check your result of the test based admission. The result does NOT refer to 
you beeing accepted or not. It is solely an information about your test score. On 28 
July, you get to know if you are accepted to the programme. 

Until 28 July 
 

The Coordinated Application System (KOT) makes the final allocation of the 
programme spots based on the University’s feedback and applicant’s priorities. 

28 July  You can check on AdmissionSDU, if you got offered a programme spot at SDU.  
6 August  You must confirm your offer if you are interested in the programme spot. 

If you fail to confirm in time, you lose your offer for a programme spot.  
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