Uddannelsesinstitutioner under FIVU
ATT. optagelse

Orienteringsbrev i forbindelse med ikrafttræden af bekendtgørelse om digital
kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse

9. januar 2013
Styrelsen for
Videregående Uddannelser

Den 1. december 2012 træder bekendtgørelse om digital kommunikation ved
ansøgning om optagelse på videregående uddannelse i kraft.

og Uddannelsesstøtte
Kontoret for Økonomi og Styring
Bredgade 43
1260 København K

Bekendtgørelsen gælder for alle videregående uddannelser, hvor optagelsen
koordineres af den Koordinerede Tilmelding på Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelsers område.
Den nye bekendtgørelse kan findes på følgende link til retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143124

Telefon

3392 9700

Telefax

3392 5302

E-post

vus@vus.dk

Netsted

www.fivu.dk

CVR-nr.

34042012

Sagsbehandler

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Rikke Lise Simested
Direkte tlf: 7231 7876

§ 1: Med bekendtgørelsens ikrafttræden er det fastlagt, at al kommunikation
mellem en ansøger og en uddannelsesinstitution samt mellem en ansøger og Den
Koordinerede Tilmelding er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

E-Mail:

Side

§ 2: Bekendtgørelsen fastslår, at ansøgning om optagelse på en videregående
uddannelse, hvor optagelsen koordineres af Den Koordinerede Tilmelding, sker
digitalt ved brug af optagelsesportalen optagelse.dk.
Øvrig kommunikation mellem ansøger og uddannelsesinstitution – herunder også
afgørelsesbreve om optagelse – kan ske ved brug af enten:
a. Den e-mailadresse, som ansøgeren har oplyst på optagelse.dk,
b. Digital Post på www.borger.dk, eller
c. Et internt digitalt system, som uddannelsesinstitutionen stiller til rådighed
for ansøgeren med brugernavn og kode, og som giver ansøgeren adgang til
at sende og modtage digitale beskeder fra uddannelsesinstitutionen.
Uddannelsesinstitutionerne skal være opmærksomme på, at det kan være
forbundet med usikkerhed at anvende den e-mailadresse, som ansøgeren selv
oplyser på optagelse.dk. Institutionerne skal være særligt opmærksomme herpå,
hvis institutionen vælger at sende et digitalt afgørelsesbrev om f.eks. optagelse på
en uddannelse til ansøgeren i stedet for at anvende almindelig post.
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Styrelsen vil derfor anbefale, at uddannelsesinstitutionerne anvender den
offentlige Digital Post på borger.dk eller lignende sikker digital kommunikation.
Undtaget fra hovedreglen om, at en ansøgning om optagelse på en videregående
uddannelse sker digitalt, er de ansøgere, som uddannelsesinstitutionen vurderer,
ikke kan forventes at ville kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning.
Disse ansøgere vil uddannelsesinstitutionen kunne give særlig tilladelse til at
søge på papir. Papiransøgningen skal i dette tilfælde udfyldes på et
ansøgningsskema fra Den Koordinerede Tilmelding. Hvis
uddannelsesinstitutionen tillader en papiransøgning, skal
uddannelsesinstitutionen samtidig videresende prioriteringsskema på papir til
Den Koordinerede Tilmelding, såfremt uddannelsen er søgt som 1. prioritet.
Styrelsen skal oplyse, at optagelse.dk ved optagelsen i 2013 har et engelsk
univers, som vil give udenlandske ansøgere mulighed for at ansøge digitalt om
optagelse på en engelsksproget videregående uddannelse. Udenlandske ansøgere
forventes derfor som udgangspunkt at ville kunne benytte
selvbetjeningsløsningen, og er derfor ikke undtaget fra bekendtgørelsens
bestemmelser.

Styrelsen for
Videregående Uddannelser
og Uddannelsesstøtte

Side

En digital ansøgning anses for at være kommet frem til uddannelsesinstitutionen,
når ansøgningen er tilgængelig for uddannelsesinstitutionen. Dette betyder for en
digital ansøgning fra en ansøger, der har benyttet NemID på optagelse.dk, at
ansøgningen bør anses for at være modtaget rettidig, når ansøgningen er
godkendt af ansøgeren på optagelse.dk inden ansøgningsfristens udløb. En digital
ansøgning, hvor ansøgeren har benyttet optagelse.dk uden login, bør anses for
rettidig, når uddannelsesinstitutionen har modtaget en følgeskrivelse med et
ansøgningsID inden ansøgningsfristens udløb.
§ 3: Ansøgerne skal ansøge ved brug af den offentlige digitale signatur NemId
eller anden digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCESstandarden.
For ansøgere, der ikke kan få eller vil kunne anvende den offentlige digitale
signatur NemId, vil optagelse.dk tildele et erstatningspersonnummer, som skal
anvendes sammen med den e-mailadresse, som ansøgeren angiver på
optagelse.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Lise Simested
Fuldmægtig
Kontor for Økonomi og Styring
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