
 

1 
 

Klagevejledning 
Afslag på optagelse og dispensation 
Hvis du har fået afslag på optagelse på en af Danias videregående uddannelser, eller du har fået helt eller 
delvist afslag på din dispensationsansøgning i forbindelse med din ansøgning om optagelse, har du 
mulighed for at klage over Danias afgørelse. Du kan dog kun klage, hvis du mener, at afgørelsen har haft 
retlige mangler, fx procedurefejl. Du kan ikke klage over, om du er blevet optaget eller ej. 

Retsgrundlaget for klageadgang findes i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser (BEK nr 36 af 13/01/2022) §47. Denne bekendtgørelse kaldes for 
Adgangsbekendtgørelsen, og det er denne som er gældende i tvivlstilfælde.  

Hvad kan du klage over?  
Du kan kun klage over retlige forhold, som betyder, om vi har behandlet din sag i overensstemmelse med 
gældende love og regler, herunder forvaltningsloven og regler på uddannelsesområdet. 

Vi besvarer din klage med en udtalelse, som du får mulighed for at kommentere. Herefter sender vi klagen 
til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som er den øverste klageinstans.  

Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra modtagelsen af afgørelse om afslag på optagelse.  

Sådan klager du 
1. Du bedes begrunde og indsende din klage til Dania. Da du sender information der indeholder 

persondata, anbefaler vi at du sender din klage via. en sikker forbindelse. Klagen skal sendes til: 
klage@eadania.dk. Du kan også sende til os via Digital Post hvor du skal vælge ”Erhvervsakademi 
Dania” som modtager, og i emnefeltet skal skrive ”Klage over optag”.  

2. Dania behandler din klage og vil ud fra sagen give en udtalelse som vi sender til dig. 
3. Du har nu mulighed for at kommentere på vores udtalelse inden for en frist af 1 uge. Dine 

kommentarer skal du sende til os på samme måde som klagen. 
4. Herefter vil Dania indsende din klage, Danias udtalelse og dine eventuelle kommentarer til 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til vurdering og afgørelse. 

Yderligere information  
Du kan læse mere om klageadgang og vejledning på https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-
uddannelse/klagevejledning. 

Kontaktperson 
Hvis du har spørgsmål angående klagevejledning, så er du velkommen til at kontakte 

Maria Porse Stærkær 

Tel. +45 72291105   

Mail: MAST@eadania.dk  

 

Sidst opdateret den 29. august 2022. 
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