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Vedrørende relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende 

uddannelse i forbindelse med optag på en akademi- eller diplomuddannelse. 

 

For at blive optaget på en akademi- eller diplomuddannelse skal du have en relevant adgangsgi-

vende uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgi-

vende uddannelse. I stedet for at fremsende dokumentation for din erhvervserfaring, kan du via 

denne tro- og loveerklæring tilkendegive, at du har relevant erfaring. Du skal være opmærksom på, 

at det er strafbart at give urigtige oplysninger i en tro- og loveerklæring, jf.straffeloven § 161.  Der 

vil ske stikprøvekontrol blandt alle indsendte tro- og loveerklæringer, og hvis du bliver trukket ud, vil 

du blive bedt om at fremsende ydereligere dokumentation for din erfaring.  

 

Hvad er relevant erhvervserfaring? 

Relevant erhvervserfaring betyder erfaring inden for det fagområde og/eller den branche som ud-

dannelsen beskæftiger sig med. Der kan også være tale om erfaring med arbejdsopgaver som er re-

levante i forhold til det faglige indhold på uddannelsen. Erfaringen skal som udgangspunkt være op-

nået efter din adgangsgivende uddannelse er afsluttet og have varighed af minimum to år (se ne-

denfor om der gælder andre regler for dig). Hvis du f.eks. har afsluttet en gymnasial uddannelse i 

2015, og efterfølgende har arbejdet mere end to år inden for samme fagområde, som den akademi-

uddannelse du søger optagelse på, vil du opfylde kravet. Har du i stedet afsluttet f.eks. en professi-

onsbacheloruddannelse mindre end to år før du ønsker at starte på en diplomuddannelse, har du 

ikke kunnet nå at optjene to års relevant erhvervserfaring og opfylder ikke kravene for optag.  

 

Hvis du er i tvivl om din erfaring er relevant og i øvrigt lever op til kravene, så kontakt Absalons vejle-

der her  

 

Bemærk om du tilhører en af følgende grupper, hvor der gælder særlige regler: 

Har du en erhvervsuddannelse og søger optag på en akademiuddannelse? 

Hvis du søger optag på en akademiuddannelse på baggrund af en erhvervsuddannelse, kan din erfa-

ring være opnået sideløbende med at du har taget din adgangsgivende uddannelse.  
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Undertegnede erklærer hermed på tro og love på at opfylde betingelsen om minimum to 
års relevant erhvervserfaring i forbindelse med optag på enten en akademi- eller 
diplomuddannelse.  
 

 

 

 

Uddannelse der søges optag på: ________________________________________________  

 

Fulde navn: _________________________________________________________________  

 

Cpr. nr.: ____________________________________________________________________  

 

Dato og underskrift: __________________________________________________________  

 

 

 

Tro og loveerklæringen skal udfyldes og tilføjes som bilag under punktet ”4. 

Erhvervserfaring” i tilmeldingen. Du skal i skemaet, som vist nedenfor, kun udfylde din 

nuværende arbejdsplads.  

 

 
 

 

 

 

 

Persondatabeskyttelse 

Professionshøjskolen Absalon behandler hver dag personfølsomme oplysninger. Vi følger der-

for lovgivningen om databeskyttelse, som skal sikre, at persondata ikke misbruges, og at de 

omfattede personer ved, hvem der behandler oplysninger om dem - og til hvilke formål. 

Læs mere om Professionshøjskolen Absalons gældende databeskyttelsespolitik her 
 
 

 

https://phabsalon.dk/om-absalon/persondatapolitik
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