DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Studiestart – februar 2023
Ansøgningsfristen er:
Kvote 2: 15. oktober 2022
Kvote 1: 1. december 2022
Ansøgere, der har en udenlandsk gymnasial eksamen, International Baccalaureate (IB), adgangskursus
til ingeniøruddannelserne eller uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen, samt ansøgere, der ønsker at blive
vurderet i kvote 2 eller skal søge dispensation, skal ansøge til kvote 2 fristen 15. oktober.

Ansøgningsblanketten skal uploades via forsiden på UnistartDTU (unistart.dtu.dk)

Ansøgning om optagelse på Diplomingeniøruddannelsen
Udfyld skemaet tydeligt – benyt gerne blokbogstaver
Personnummer

Statsborgerskab (sæt kryds)

Efternavn

Dansk :
Andet:

Samtlige fornavne

Landet anføres: ____________

Evt. c/o navn

Postnr.

Telefon

By

E-mail

Gade og nr.

Prioritering af uddannelser
Du anfører din prioritering af uddannelserne ved at angive et prioriteringsnummer (fra 1-4) ud for de
retninger, du ønsker at søge om optagelse på. Er der retningerne du ikke ønsker at søge, skal du
efterlade feltet tomt. Søger du kun ind på én uddannelse, angiver du prioritering ”1” ved den pågældende
uddannelse.
Områdenr.

Retning

15120

Byggeri og infrastruktur

15125

Elektroteknologi

15140

Maskinteknik (Digital Twin University)

15147

Produktion

Prioritering (1-4)

Optagelses grundlag
Jeg søger om optagelse gennem:
Kvote 1
Kvote 2
Dispensation vedlagt
Adgangsgrundlag:

Afsluttet år:

STX-eksamen
HTX-eksamen
HF-eksamen
HHX-eksamen
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Udenlandsk / IB / Andet adgangsgrundlag
Eventuel supplerering af kurser
Suppleringsfag:

Hvor:

Hvornår:

Forventet afslutning:

før 1. december

efter d. 1. december

Danskprøve for udlændinge:

Studieprøven i dansk

Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse
Jeg er eller har tidligere været optaget på DTU.
Påfør antal uddannelser ___________. Påfør antal beståede ECTS-point___________
Jeg er eller har tidligere været optaget på anden/andre videregående uddannelse(r) uden for DTU
Hvis ja, skal du vedlægge bevis/karakterudskrift

påfør antal uddannelser ___________. Påfør antal beståede ECTS-point___________
Jeg har en afsluttet kandidatuddannelse / jeg afslutter en kandidatuddannelse før d. 1. feb. 2023
Hvis ja, skal du vedlægge eksamensbevis

Kopi af adgangsgivende eksamen vedlagt
Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af de givne oplysninger, herunder oplysningerne om tidligere
afsluttede eller afbrudte videregående uddannelser.

Dato: ……………………………………….Underskrift: ………………………………………………………

