
Udvælgelseskriterier for Kommunikation (etfags-kandidat) 

Begrænset antal pladser 

Der optages ca. 50 ansøgere på den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation 

Fordeling af pladser 

Fordelingen af pladser til etfags-kandidatuddannelsen Kommunikation sker ud fra en række fastlagte 
kriterier. Ansøgere fordeler sig i to grupper, der udvælges og prioriteres efter følgende kriterier. 

Bemærk, at der er forskellige krav til dokumentation afhængigt af, hvad din uddannelsesbaggrund er. 

 

Gruppe 1 

Bachelorer der har bestået en bacheloruddannelse i Kommunikation optages først. 

Dette er de adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen: 

RUC 

Kombinationsbachelor med Kommunikation 

CBS 

Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom) 
Engelsk og Organisationskommunikation 
Interkulturel Markedskommunikation med et fremmedsprog (engelsk, fransk, tysk eller spansk) 
Information Management (engelsksproget uddannelse) 

ITU 

Digitale medier og design 

KU 

Film- og Medievidenskab 
Kommunikation og IT 

SDU 

Medievidenskab 
Informations- og kommunikationsvidenskab 
Erhvervsøkonomi, HA — Strategisk Kommunikation 
International virksomhedskommunikation, med følgende varianter 
- Arabisk og kommunikation 
- Engelsk og international marketing 
- Engelsk og kommunikation 
- Sprog og kommunikation 
- Sprog og medier 
- Sprog, it og web 
- To fremmedsprog 

AU 

Medievidenskab 
Informationsvidenskab 
Digitalt design — TT, æstetik og interaktion 



International kommunikation og Multimedia 
International virksomhedskommunikation med følgende varianter 
- Engelsk og kommunikation 
- Fransk og kommunikation 
- Tysk og kommunikation 
- Spansk og kommunikation 
- Arabisk og kommunikation 

AAU 

Humanistisk informatik, Informationsvidenskab 
Humanistisk informatik, Interaktive Digitale Medier 
Humanistisk informatik, Kommunikation 
International virksomhedskommunikation og et fremmedsprog (engelsk, tysk eller spansk) 

 

Udvælgelseskriterier gruppe 1 

Hvis der er flere ansøgere i gruppe 1, end der er ledige pladser prioriteres denne gruppe af ansøgere på 
baggrund af enten: 

 
A) karakteren i bachelorprojektet eller 
B) gennemsnittet af opnåede karakterer på hele bacheloruddannelsen (simpelt gennemsnit). 

Ansøgere prioriteres på baggrund af den af ovenstående karaktermuligheder, der er højest. Det vil sige, hvis 
du har fået 10 i dit bachelorprojekt og har et gennemsnit hele uddannelsen på 7,5, er det karakteren 10, der 
er gældende – og omvendt. Dermed vil din ansøgning altid blive prioriteret ud fra det, der er mest gunstigt for 
dig. 

Hvis du på ansøgningstidspunktet endnu ikke har bestået dit bachelorprojekt, sker udvælgelsen i stedet på 
baggrund af alle de karakterer, du har opnået på bacheloruddannelsen frem til ansøgningstidspunktet 
(udregnet som simpelt gennemsnit). I udvælgelsen indgår altså udelukkende karakterer, der er bestået på 
ansøgningstidspunktet (1. april). 

Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme karakter/karaktergennemsnit, optages ansøgere 
på baggrund af et ECTS-vægtet gennemsnit af opnåede karakterer på hele bacheloruddannelsen. 

Dokumentationskrav 

Hvis bacheloruddannelsen er afsluttet på ansøgningstidspunktet fremsendes bachelorbevis. 

Hvis bacheloruddannelsen ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet er ansøger forpligtet til at vedlægge 
dokumentation for samtlige karakterer, der er opnået på ansøgningstidspunktet. Dokumentation skal 
fremsendes i form af en udskrift fra bacheloruniversitetets studieadministrative system. Udskriften skal være 
underskrevet og stemplet af bacheloruniversitetet og udstedt i perioden fra den 1. marts til den 1.april i 
ansøgningsåret. 

BEMÆRK: Hvis du er bachelorstuderende fra RUC behøver du ikke fremsende dokumentation for 
bacheloruddannelsen, da vi har adgang til resultaterne på din bacheloruddannelse i STADS. (Studerende, 
der gennemfører/har gennemført indslusning på RUC, skal fremsende dokumentation for deres eksterne 
bachelor/professionsuddannelse, da det er resultaterne fra denne uddannelse, der danner grundlag for 
optag og ikke eventuelle resultater bestået under indslusningen. Det gælder også selvom du tidligere har 
fremsendt uddannelsesdokumentation i forbindelse med tidligere optagelsesrunder) 

 

 



Gruppe 2 
Hvis der er ledige pladser efter alle i gruppe 1 er optaget, kan studienævnet optage ansøgere med en 
bacheloruddannelse, som ikke er nævnt i oversigten over adgangsgivende uddannelser, men som 
studienævnet efter individuel vurdering godkender som adgangsgivende til uddannelsen, fordi uddannelsen 
har et tilstrækkeligt kommunikationsfagligt indhold. 

Udvælgelseskriterier gruppe 2 

Hvis der er flere ansøgere i gruppe 2, end der er ledige pladser udvælges ansøgerne på baggrund af enten: 

 
A) karakteren i bachelorprojektet eller 
B) gennemsnittet af opnåede karakterer på hele bacheloruddannelsen (simpelt gennemsnit). 

Ansøgere prioriteres på baggrund af den af ovenstående karaktermuligheder, der er højest. Det vil sige, hvis 
du har fået 10 i dit bachelorprojekt og har et gennemsnit hele uddannelsen på 7,5, er det karakteren 10, der 
er gældende – og omvendt. Dermed vil din ansøgning altid blive prioriteret ud fra det, der er mest gunstigt for 
dig. 

Hvis du på ansøgningstidspunktet endnu ikke har bestået dit bachelorprojekt, sker udvælgelsen i stedet på 
baggrund af alle de karakterer, du har opnået på bacheloruddannelsen frem til ansøgningstidspunktet 
(udregnet som simpelt gennemsnit). I udvælgelsen indgår altså udelukkende karakterer, der er bestået på 
ansøgningstidspunktet (1. april). 

Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme karakter/karaktergennemsnit, optages ansøgere 
på baggrund af et ECTS-vægtet gennemsnit af opnåede karakterer på hele bacheloruddannelsen 

Dokumentationskrav 

Hvis bacheloruddannelsen er afsluttet på ansøgningstidspunktet fremsendes bachelorbevis. 

Hvis bacheloruddannelsen ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet er ansøger forpligtet til at vedlægge 
dokumentation for samtlige karakterer, der er opnået på ansøgningstidspunktet. Dokumentation skal 
fremsendes i form af en udskrift fra bacheloruniversitetets studieadministrative system. Udskriften skal være 
underskrevet og stemplet af bacheloruniversitetet og udstedt i perioden fra den 1. marts til den 1.april i 
ansøgningsåret. 

 


