
 

 

 
FAQ 
 
Spørgsmål om optagelse 
 
Spørgsmål:  Hvornår kan jeg ansøge? 
Svar:  Alle deadlines vil fremgå på akademiets hjemmeside. 
 
Spørgsmål:  Hvordan ansøger man? 
Svar:   Ansøgninger skal indsendes gennem et digitalt ansøgningssystem.           
  Procedure for dette offentliggøres på akademiets hjemmeside. 
 
Spørgsmål:  Hvornår finder optagelse sted? 
Svar:  Optagelse finder sted i løbet af foråret. Datoer vil fremgå af     
  akademiets hjemmeside. 
 
Spørgsmål:  Er der nogle omkostninger i forbindelse med min ansøgning? 
Svar:   Der er et ansøgningsgebyr på 550 kr. Dette dækker omkostninger ved  
  optagelsen og refunderes ikke uanset om man optages eller ej. 
 
Spørgsmål:  Kan jeg søge ind, selvom jeg allerede har en BA, BFA, MA eller MFA?  

(Jf. lov om dobbeltuddannelse) 
Svar:  Det Fynske Kunstakademi er en kunstnerisk uddannelse under  

Kulturministeriet og er derfor ikke omfattet af loven om dobbeltuddannelse. 
Derfor kan man godt søge ind på Det Fynske Kunstakademi, selvom man 
allerede har en anden uddannelse på samme niveau. Og efter endt 
uddannelse på Det Fynske Kunstakademi har den studerende også 
mulighed for at tage endnu en uddannelse. 

 
Spørgsmål:  Hvis jeg ikke bor i Danmark, skal jeg så rejse til Danmark, hvis jeg bliver 

indkaldt til optagelsessamtale? 
Svar:  I særlige tilfælde kan samtalen foregå over Skype. 

 



 

 

Spørgsmål:  Hvilken uddannelsesbaggrund/forkundskaber skal jeg have for at kunne 
søge optagelse? 

Svar: Der stilles ikke krav til forudgående uddannelse, men det forventes at den 
studerende taler og læser engelsk på et niveau, der gør dem i stand til at 
gennemføre uddannelsen med et tilfredsstillende resultat. 
 

Spørgsmål: Må jeg søge om optagelse, selvom jeg ikke bor i EU? 
Svar:  Ja, du må gerne søge om optagelse, selvom du ikke bor i EU. 

 
 
Spørgsmål om undervisning: 
 
Spørgsmål:  Hvornår er der undervisning? 
Svar:  Der er studiestart 1. oktober 
 
Spørgsmål:  Kan jeg få SU under uddannelsen? 
Svar:   Ja, man er berettiget til SU under uddannelsen. 
 
Spørgsmål:  Er undervisningen på dansk eller engelsk? 
Svar:   Undervisningen foregår som udgangspunkt på dansk, men der kan være  
  undervisning på engelsk eller et andet nordisk sprog. Underviseren   
  tilbyder undervisning på engelsk eller dansk efter behov. Denne   
  sprogpolitik sikrer, at internationale studerende har mulighed for at følge   
  og gennemføre deres studier på DFK på engelsk. 
 
Spørgsmål:  Koster det noget at gå på Det Fynske Kunstakademi? 
Svar:  Nej, det koster ikke noget at gå på akademiet. 
 
 
Spørgsmål om Det Fynske Kunstakademi 
 
Spørgsmål:  Hvor ligger Det Fynske Kunstakademi? 
Svar:   Jernbanegade 13, 5000 Odense C 
 



 

 

Spørgsmål:  Hvad er gennemsnitsalderen på de studerende på Det Fynske 
  Kunstakademi? 
Svar:   Gennemsnitsalderen på de studerende ligger mellem 19 og 25 år,  
      men der er ingen aldersbegrænsninger. 
 
Spørgsmål:  Hvad uddanner jeg mig til? 
Svar:  Du uddanner dig til billedkunstner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


