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Optagelse af IB-elever 09 supplering af Diploma Programme (DP)
Course Results
Fra 2018 har IS-elever uden 18-diploma, men med mindst 18 point (Diploma Pro
gramme (DP) Course Results), adgang til videregående uddannelser i Danmark
på lige vilkår med ansøgere med den nye 2-årige hf-eksamen uden overbygning,
hvis alle 6 18-fag er bestået med mindst karakteren 3. Det betyder, at de har ad
gang til at søge optagelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannel
ser gennem kvote 1 og 2.
Det kan oplyses, at i forbindelse med den danske omregning af enkeltkarakterer
omregnes IS-karakteren 3 til den danske karakter 02 på 7-trinsskalaen, dvs. be
ståkarakteren.
Ansøgere med et Diploma Pragramme (OP) Course Results på mindst 18 point og
mindst karakteren 3 i alle fag kan derudover få adgang til en akademisk bachelor
uddannelse gennem kvote 1 og 2 ved enten at supplere med enkeltfag efter sam
me regler som hferne eller tage deres IS-eksamen om for at få et 18-Diploma (re
take).
Diploma Programme (OP) Course Results med 18 point eller derover og mindst 3 i
alle 6 fag betragtes i lighed med en hf-eksamen uden overbygning som første
adgangsgivende eksamen. Uanset om eleverne vælger at få et 18-Diploma eller
supplere med enkeltfag, vil det være gennemsnittet fra det adgangsgivende
Diploma Pragramme (OP) Course Results, der ligger til grund for vurderingen i
kvote 1.
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Elever med Diploma Pragramme (OP) Course Results, som ikke opfylder betin
gelserne om mindst karakteren 3 i 6 fag for at få adgang til erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser, og som efterfølgende får et 18-Diploma, vil som
hidtil få lagt gennemsnittet fra deres 18-Diploma til grund for optagelse på en vide
regående uddannelse i kvote 1. Dette følger reglerne om optag på baggrund af
den først afsluttede adgangsgivende eksamen.
Samme vilkår gælder for ansøgere med 18 Certificate, som er den tidligere beteg
nelse for Diploma Pragramme (OP) Course Results.
Reglerne er beskrevet i bekendtgørelserne om adgang til bacheloruddannelser og
adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Optagelse af elever med 18-Diploma
Elever med et 18-Diploma med 24 point eller mere kan søge ind på alle videregå
ende uddannelser i Danmark, forudsat at de opfylder eventuelle specifikke ad
gangskrav.
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Omregning
Omregning af Oiploma Pragramme (OP) Course Results, som opfylder kravet om
mindst 3 i alle 6 fag, sker efter omregningstabellen, som er offentliggjort på
ufm.dk/ehb. Omregningstabellen begynder ved 18 point.
Optag af ansøgere med et 18-0iploma opnået efter retake på baggrund af et Oi
ploma Programme (OP) Course Results, som giver adgang til erhvervsakademi
og professionsbacheloruddannelser, sker på baggrund af resultatet i deres Diplo
ma Pragramme (OP) Course Results.
Omregning af 18-0iploma for øvrige 18-elever sker på baggrund af resultatet i de
res 18-Diploma.
Oversigt over adgangsvilkår for ansøgere med IS-uddannelse
1. Oiploma Pragramme (OP) Course Results
under 18 point

Ikke adgangsgivende

2. Oiploma Programme (OP) Course Results,
hvor der indgår fag med karakteren 1 eller
2

Ikke adgangsgivende

3. Oiploma Pragramme (OP) Course Results,
hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle
6 fag

Omregnes på baggrund af
resultatet i Oiploma Programme (OP) Course Results

4. 18-0iploma - Retake. Taget efter Diploma
Programme (OP) Course Results, hvor der
er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fag

Omregnes på baggrund af det
oprindelige Oiploma Programme (OP) Course Results

5. 18-0iploma - Retake. Taget efter Oiploma
Pragramme (OP) Course Results, hvor der
indgår fag med karakteren 1 eller 2

Omregnes på baggrund af
resultatet i 18-Diploma

6. 18-0iploma

Omregnes på baggrund af
resultatet i 18-Diploma
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Supplering af Diploma Programme (DP) Course Results
Supplering:
- Mindst to hf-enkeltfag eller GSK-fag.
- Mindst 250 timers undervisningstid og 100 timers fordybelsestid til skriftligt arbejde.
- Mindst 1 A-niveau fag og mindst 1 8-niveau fag.
- Fag på C-niveau kan ikke indgå i suppleringen.
- Fagene skal være bestået.
Valg af fagene biologi A, fysik A, kemi A, samfundsfag A og finansiering B forud
sætter, at eleven har matematik på mindst 8-niveau eller senest samtidig med
undervisning i førnævnte fag følger matematikundervisning på mindst 8-niveau.
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Faget skal være bestået, før faget kan indgå i en supplering.
Kravene til supplering svarer til kravene ved en hf-eksamen med overbygning,
herunder timetal og fagniveauer, jf. bestemmelserne om supplerende enkeltfag i lov
nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser§ 41, stk. 4 og§ 65,
stk. 3.
Samme vilkår gælder for ansøgere med 18 Certificate, som er den tidligere beteg
nelse for Diploma Pragramme (DP) Course Results
Suppleringskrav
Hvis et Diploma Pragramme (OP) Course Results på mindst 18 point og mindst 3 i
alle fagene skal give adgang til akademiske bacheloruddannelser, skal den enkel
te supplere med hf-enkeltfag eller GSK-fag i et omfang svarende til mindst 250
timers undervisningstid og 100 timers fordybelsestid. Derudover skal specifikke
adgangskrav på den ansøgte videregående uddannelse opfyldes.
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Undervisningstid omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet. Det vil sige den
tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige
aktiviteter, som er organiseret af institutionen til at realisere de faglige mål i fage
ne. Fordybelsestid er omfanget af elevernes skriftlige arbejde.
IS-elever afslutter deres Diploma Pragramme (DP) Course Results med fag på
dansk 8- og A-niveau. Til brug for løft af fag fra C- til 8-niveau vil mange IS-elever
have fag på C-niveau enten fra pre-18-forløbet svarende til 1. g af en tre-årig
dansk gymnasial uddannelse, IBO's Middle Year programme eller fra anden for
udgående uddannelse. Hvis dette ikke er tilfældet, må 18-eleven først skaffe sig de
nødvendige forudsætninger, for eksempel ved at følge hf-enkeltfag eller GSK-fag
på C-niveau.
Den enkelte IB-elev kan sammensætte sin supplering, så den medvirker til at op
fylde de specifikke adgangsgivende fag og niveauer eller i øvrigt er fagligt relevan
te i forhold til den eller de akademiske bacheloruddannelser, som den pågælden
de vil søge ind på.
Suppleringen skal forberede til studier på universitetsniveau. De to ekstra niveau
er, herunder mindst et A- og et B-niveau samt kravene til skriftligt arbejde, skyldes
således hensynet til højt fagligt niveau og faglig fordybelse, herunder træning i
skriftligt arbejde for at kunne opfylde kravene til boglige færdigheder på universi
tetsuddannelserne. Kun fag på A-niveau har tilknyttet et stort og fagligt dybtgåen
de skriftligt arbejde, ligesom det helt overvejende er fag på A-niveau, der har
skriftlige prøver.
18-elever bosat i udlandet
Suppleringen i udlandet kan gennemføres blandt andet som online fjernundervis
ning i Danmark, søg for eksempel "fjernundervisning gymnasiet" på internettet.
Suppleringen kan også ske ved at aflægge udenlandske enkeltfag, som opfylder
ovenstående krav.
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