Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse
på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV).
Hvad er en individuel kompetencevurdering (IKV)?
En IKV er en individuel vurdering af dine kompetencer, hvis du søger om optagelse på et andet
grundlag end de formelle adgangskrav. KEA vurderer om din samlede viden, færdigheder og
kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav.
Hvem kan søge en individuel kompetencevurdering (IKV)?
Du kan søge om optagelse med særlig tilladelse på baggrund af en IKV, hvis du ikke opfylder de
formelle adgangskrav til optagelse på en erhvervsakademi-, en professionsbacheloruddannelse
eller en Top Up bacheloruddannelse på KEA.
Du skal dokumentere kompetencer, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav på
uddannelsen, og du skal dokumentere, at du opfylder de specifikke adgangskrav.
Vi vurderer først din ansøgning om IKV, når vi har modtaget din ansøgning om optagelse.
KEA vurderer om:
1. Dine samlede faglige kvalifikationer (kompetencer) kan sidestilles med de fastsatte
adgangskrav, og om
2. Du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen

Sådan søger du om IKV:
1. Når du søger optagelse på en uddannelse, skal du huske at sætte X i rubrikken ”Jeg søger
optagelse med særlig tilladelse”.
2. Som bilag til din ansøgning om optagelse på en uddannelse, skal du udfylde og
medsende IKV-ansøgningsskemaet og vedlægge dokumentation for anførte aktiviteter.
Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du søge IKV og vedlægge dokumentation
for hver ansøgning.
Vær opmærksom på
Det er dit ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, du
ønsker vurderet. Det er kun den dokumentation, KEA modtager, som inddrages i vurderingen.
Resultatet af en IKV er enten et positivt eller et negativt svar.
Positivt svar på IKV:
Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering (IKV), gælder den kun til den uddannelse,
du søger og kun ved den pågældende uddannelsesinstitution (fx en konkret uddannelse på KEA).

Med en positiv vurdering indgår din ansøgning på lige fod med de adgangsberettigede ansøgere.
En positiv vurdering er derfor ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.
Vurderingen er kun gældende for dette optag.
Negativt svar på IKV:

KEAs faglige vurdering af dine kompetencer er endelig og kan ikke påklages.

