
Ansøgning om individuel konkret vurdering (IKV)

Personlig information 

Fornavn: ____________________________________

Efternavn:____________________________________

CPR: ________________________________________

Telefon: ______________________________________

E-mail:____________________________________

Jeg søger om individuel konkret vurdering (IKV) i forbindelse med ansøgning om 
optagelse på følgende uddannelse på KEA (skriv uddannelsesnavn): 

Motiveret ansøgning 

Jeg har husket at vedhæfte motiveret ansøgning – Kryds af for vedhæftet 
dokumentation 

Tidligere uddannelse
Uddannelse Årstal (fra-til) Varighed Kryds af for vedhæftet 

dokumentation 

NB: Dokumentation skal indeholde et eksamensbevis eller en karakterudskrift, samt en fagoversigt 
eller en studieordning. 

Har du en kandidatuddannelse?          JA   NEJ 



  
 

 

 

Tidligere kurser/enkeltfag mm. 
Herunder dokumentation for opfyldelse af specifikke adgangskrav og lokale adgangskrav, hvis 
det er et krav til den uddannelse, du ansøger om optagelse på.  

Kursus/fag Årstal (fra-til) Varighed Kryds af for vedhæftet 
dokumentation 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Tidligere erhvervserfaring 
Erhvervserfaring Årstal (fra-til) Varighed Kryds af for vedhæftet 

dokumentation 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Anden relevant erfaring 
Erfaring Årstal (fra-til) Varighed Kryds af for vedhæftet 

dokumentation 
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 



Bemærkninger
(Her kan du skrive, hvis der er andet du ønsker at angive. Max 500 anslag): 

En individuel konkret vurdering (IKV) foretages på baggrund af dokumenterede kompetencer. 

Det er af afgørende betydning og dit ansvar, at du vedhæfter al relevant dokumentation. Det 
er kun den dokumentation, KEA modtager, som inddrages i vurderingen. 

Denne ansøgning om individuel konkret vurdering (IKV) og dine tilhørende bilag skal du vedhæfte 
sammen med din ansøgning om optagelse. På ansøgningsskemaet skal du huske at sætte kryds i 
”Jeg søger optagelse med særlig tilladelse”. 

Dato: ________________________ 

Underskrift:__________________________ 

Jeg bekræfter hermed under tro og love rigtigheden af de angivne oplysninger 
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