Udenlandske studenter
Elever med en udenlandsk gymnasial eksamen skal håndteres som alle andre, der vil starte på en erhvervsuddannelse. De skal opfylde optagelseskravene, og skolen skal vurdere, om eleven kan godskrives/meriteres for dele af
uddannelsen.
Hvis de er 25 år, når de optages på den danske erhvervsuddannelse, skal de starte med den obligatoriske RKV for
EUV forløb.
Pr. 1. august 2018 skete der en præcisering af overgangskravene mellem grundforløb og hovedforløb i forhold til
kontoruddannelsen, og nedenfor beskrives derfor kravene henholdsvis i detailhandelsuddannelsen, eventkoordinator og handelsuddannelsen og i kontoruddannelsen.

1. Hvornår er der tale om en udenlandsk gymnasial eksamen?
Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer udenlandske uddannelsesforløb. Man skal derfor starte med at få
en vurdering af det udenlandske uddannelsesforløb.
Styrelsen kan f.eks. vurdere, at den udenlandske uddannelse svarer til et dansk gymnasialt niveau, herunder at der
er indeholdt et gymnasialt niveau i en udenlandsk uddannelse på videregående niveau.
Hvis Styrelsen vurderer, at der er tale om gymnasialt niveau, skal eleven behandles efter uddannelsesbekendtgørelsernes regler for elever med gymnasial eksamen. Det betyder dels, at eleven ikke har ret til et EUX-forløb, og
dels at hovedforløbets længde følge rammerne for ”studenterovergangsordningen”.

2. Grundforløb indenfor detailhandelsuddannelsen, eventkoordinator og handelsuddannelsen
Uddannelsesbekendtgørelserne fastlægger alene særlige afkortede grundforløb for elever henholdsvis med hhx og
med stx/hf/htx. Det betyder, at elever med en udenlandsk gymnasial eksamen skal leve op til de ordinære overgangskrav.
Eleverne skal opfylde – og vurderes i forhold til - følgende overgangskrav:
Detail

Eventkoordinator

Handel

A. Følgende grundfag skal være gennemført med et karaktergennemsnit på
mindst 2,0:

A. Følgende grundfag skal være gennemført med et karaktergennemsnit på
mindst 2,0:

A. Følgende grundfag skal være gennemført med et karaktergennemsnit på
mindst 2,0:

•
•
•
•
•

Dansk D
Engelsk D
Erhvervsøkonomi C
Afsætning C
IT C

B. USF Detail og bestået grundforløbsprøve.

•
•
•
•
•

Dansk C
Engelsk C
Erhvervsøkonomi C
Afsætning C
IT C

B. USF Event og bestået grundforløbsprøve.

•
•
•
•
•

Dansk C
Engelsk C
Erhvervsøkonomi C
Afsætning C
IT C

B. USF Handel og bestået grundforløbsprøve.

Elever, der har en udenlandsk gymnasial eksamen, har ikke ret til at gennemføre det valgfrie eux-forløb.
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3. Grundforløb inden for kontoruddannelse med specialer
Pr. 1. august 2018 er det blevet præciseret, at elever med en (udenlandsk) gymnasial eksamen skal leve op til
samme krav som elever med stx/hf/htx, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1, 2. punktum, samt have gennemført Dansk A eller et tilsvarende skandinavisk sprog jf. § 4, stk. 2.
Grundforløbets 2. del omfatter derfor:
•
•
•
•

Erhvervsøkonomi, niveau C
Afsætning, niveau C
Informationsteknologi, niveau C
USF Kontor

De 3 grundfag skal være gennemført med et karaktergennemsnit på mindst 2,0, og elever, der modtager undervisning i USF Kontor, skal bestå grundforløbsprøven. ((Aftale af 22. november 2018 mellem regeringen og de politiske
partier betyder, at der kommer nye regler i løbet af 2019)
Standardgodskrivningen betyder, at skolerne ikke skal foretage en individuel vurdering af, om den konkrete elev har
kompetencer svarende til Engelsk, Matematik, Organisation og Samfundsfag på C-niveau.
Udover kravene til grundforløbets 2. del er det også et krav, at eleven har samme dansk-niveau som elever med en
dansk gymnasial eksamen. Eleven skal derfor have gennemført niveau A i Dansk, Norsk eller Svensk.
Faget Dansk A er ikke en del af grundforløbets 2. del og skal dermed også opfyldes af voksne elever på voksensporet EUV1.

Elever, der har en udenlandsk gymnasial eksamen, har ikke ret til at gennemføre et eux-forløb.

4. Praktikken følger ”studenterovergangsordningen”
Elever med en udenlandsk gymnasial eksamen skal følge samme hovedforløb som elever med en dansk gymnasial
eksamen.
Det betyder, at hovedforløbet i udgangspunkt er 1-årigt, men eleverne kan til og med den 1. august 2020 indgå og
påbegynde en uddannelsesaftale, der varer op til 2 år. (Aftale af 22. november 2018 mellem regeringen og de politiske partier udskyder overgangsordningen til og med 1. august 2023)
Overgangsordningen gælder kun for elever med uddannelsesaftaler, hvorfor elever med en udenlandsk gymnasial
eksamen, der optages i skolepraktik, skal følge hovedreglen om et 1-årige hovedforløb.

5. Særligt om elever med en International Baccalaureate (IB)
Elever med en IB følger samme regler som beskrevet ovenfor.
Inden for detailhandelsuddannelsen, eventkoordinator og handelsuddannelsen er der ikke fastsat særregler, og elever med IB skal derfor vurderes i forhold til overgangskravene i form af de 5 grundfag og USF-faget.
Inden for kontoruddannelsen følger elever med IB særreglerne for elever med gymnasial eksamen og dermed det
10 ugers grundforløb og kravet om Dansk A eller tilsvarende niveau i Norsk eller Svensk.

Elever med IB har ikke ret til at gennemføre eux-forløb.

7. De nye regler trådte i kraft 1. august 2018
En elev er omfattet af de regler, der gælder på dagen for uddannelsens start.
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Alle elever, der er startet på undervisningen på grundforløbet den 1. august 2018 eller senere, skal følge de regler,
der trådte i kraft 1. august 2018. Det gælder også, selvom eleven allerede havde fået skolens meddelelse om optagelse inden den 1. august 2018.
Uddannelsesnævnet, 9.januar 2019.
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