
Guide til ansøgning om realkompetencevurdering mhp. ad-

gangsbevis (optagelse på en akademiuddannelse)  

Guide til ansøgning og dokumentation – adgangsbevis 
 

Realkompetencevurderingen (RKV) vil blive foretaget på baggrund af ansøgers indsendte beskri-

velser og dokumentation af egne kvalifikationer. Som ansøger skal du med dit dokumentationsma-

teriale synliggøre, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til adgangskravene for 

den akademiuddannelse, du søger adgang til. Det vil sige, at vurderingskriterierne tager udgangs-

punkt i kvalifikationsrammens beskrivelse af niveau 4. 

 

 

Realkompetencevurderingens forløb  

 

1) Afklarende fase: Er der grundlag for at ansøge om en RKV?  

Inden du sender din endelige ansøgning om en RKV af sted, skal vi som uddannelsesinstitution vur-

dere, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde ansøgningsprocessen. Til denne vurdering skal vi 

bede dig om at sende os et fyldestgørende CV, hvor din uddannelsesmæssige baggrund og erhvervs-

erfaringer fremgår. Det er ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation hertil.  

 

2) Ansøgning  

Hvis vi som uddannelsesinstitution vurderer, at der er grundlag for at påbegynde ansøgningsproces-

sen, så kan du udforme og sende din endelige ansøgning om en RKV. Din ansøgning skal indeholde 

følgende:  

 Et fyldestgørende CV og tilhørende dokumentation. Du bedes anvende den CV-skabe-

lon, som ligger på Erhvervsakademi MidtVest’s hjemmeside.  

 En casebeskrivelse fra nuværende (eller tidligere) arbejdssammenhæng. Du bedes an-

vende den skabelon til en casebeskrivelse, som ligger på Erhvervsakademi MidtVest’s hjem-

meside. 

Du sender din ansøgning via akademiets ’sikker upload’, som du finder på www.eamv.dk/kontakt  

 

 

3) Vurdering og evt. indhentning af yderligere oplysninger    

Når din ansøgning er modtaget, vil den blive behandlet og vurderet af hhv. en studievejleder og en 

fagperson inden for det fagområde, som ansøgningen retter sig mod. Hvis dokumentationsmaterialet 

vurderes at være for tyndt, kan yderligere oplysninger blive efterspurgt – fx via en individuel sam-

tale, en opgave, en test el.lign.  

 

4) Resultat af RKV  

Resultatet af vurderingen gives til ansøger umiddelbart efter, at denne er foretaget. Såfremt det vur-

deres, at ansøger er berettiget til dette, får ansøger tilsendt sit adgangsbevis via e-Boks. Ansøgnin-

ger om adgangsbevis behandles løbende, og du kan forvente svar inden for 4 uger efter, du har ind-

sendt din ansøgning. 

http://www.eamv.dk/kontakt

