
Begrænsning af dobbeltuddannelse og undtagelser 

Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at det som udgangspunkt ikke 
længere er muligt at blive optaget på en af KEA’s videregående 
fuldtidsuddannelser for personer, der allerede har gennemført en uddannelse i 
Danmark på samme eller højere niveau. 
Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget loven om begrænsning af 
dobbeltuddannelse. Loven har virkning fra sommeroptaget 2017. 
 

Læs mere her http://ufm.dk/uddannelse-og-
institutioner/indsatsomrader/begransning-af-dobbeltuddannelse 

Mulighed for dispensation 

Er du omfattet af de nye regler om begrænsning af dobbeltuddannelse, har du 
ikke længere mulighed for at blive optaget på en erhvervsakademiuddannelse 
eller professionsbacheloruddannelse, hvis du har gennemført en dansk 
uddannelse på samme eller højere niveau. Der er dog mulighed for at søge 
dispensation, hvis: 

• du kan dokumentere, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan 
anvende din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet, eller 

• du kan dokumentere, at din nuværende videregående uddannelse er 
ændret væsentligt eller helt bortfaldet, eller 

• du kan dokumentere, at du har afsluttet din tidligere gennemførte 
uddannelse mindst 6 år før studiestart på den ansøgte erhvervsakademi-
uddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Det er datoen for 
eksamensbevisets udstedelse og studiestartstidspunktet, som anvendes 
ved vurderingen af, om der skal gives dispensation. 

Der er derudover lavet en overgangsordning, så ansøgere uanset ovenstående 
kan optages på en selvstændig overbygningsuddannelse (top-up 
professionsbacheloruddannelse), hvis ansøgeren senest 1. februar 2017 var 
optaget på en erhvervsakademi-uddannelse ved samme uddannelsesinstitution 
hvor den søgte selvstændige overbygningsuddannelse udbydes, og den søgte 
selvstændige overbygningsuddannelse er den naturlige overbygning af 
erhvervsakademiuddannelsens fagområde. 

Du skal selv skrive din dispensationsansøgning og vedhæfte den som et bilag, 
hvis du søger ind på en af vores uddannelser. Dispensationsansøgningen skal 
være vedlagt relevant dokumentation. 
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Hvis du ikke kan bruge din tidligere gennemførte videregående uddannelse af 
helbredsmæssige årsager, skal du dokumentere dette ved hjælp af en 
lægeerklæring. 

Hvis din tidligere uddannelse er væsentligt ændret eller helt bortfaldet, skal du 
dokumentere dette med en erklæring fra dit tidligere uddannelsessted. 

Hvis det er mere end 6 år siden, at du afsluttede din tidligere danske 
uddannelse, skal du vedlægge dit eksamensbevis som dokumentation. 

Uddannelser, der ikke er omfattet af reglen om begrænsning af 
dobbeltuddannelse. 

Følgende uddannelser på KEA er ikke omfattet af ovennævnte regel, og disse 
kan søges på almindelige vilkår – også selv om du i forvejen har en 
videregående uddannelse på samme eller højere niveau: 

o El-installatør 
https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/elinstallatør 

o VVS-installatør  
https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/vvs-installatør 

Retsgrundlag 

Reglerne om dobbeltuddannelse er fastsat i: 
Bekendtgørelse nr. 107 af 27/01/2017 om adgang til 
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 13,  
 
med hjemmel i Lov nr. 1742 af 27/12/2016 om ændring af lov om 
adgangsregulering ved videregående uddannelser 
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