Eksempler på tilrettelæggelse af RKV processen i henholdsvis VIA og
UCL:

Indledende vejledning
• Vejledning hos studievejleder om
der er grundlag for at iværksætte
et RKV forløb
• Indsendelse af ansøgning, CV og
dokumentation

Screening
• Det vurderes, om ansøger kan få
foretaget en RKV
• Ved afslag tilbydes ansøger en
vejledningssamtale

Iværksættelse af RKV forløb
• Vejledning hos studievejleder til
udarbejdelse af materiale til
dokumentation af realkompetencer.
Materialet skal indeholde en
kompetencebeskrivelse i forhold til
modulets mål samt en prosatekst
• Materialet indsendes og der betales for
ansøgningen

Vurdering
•Ansøgningen og dokumentationsmaterialet
vurderes af 2 personer
•Der indkaldes evt. yderligere materiale til
dokumentation af realkompetencer og/eller
ansøger indkaldes til en uddybende samtale
•Afgørelsen på vurderingen meddeles ansøger
•Ved positiv vurdering udstedes kompetencebevis
•Ansøger får tilbudt vejledning såvel ved positiv
som ved negativ vurdering

Indledende vejledning
• Vejledning hos studievejleder om der
er grundlag for en ansøgning
• Vejledning til ansøgning

Ansøgning
• Udarbejdelse af ansøgning: Min
Kompetencemappe, en case og bilag i form
af dokumenter og beviser
• Indsendelse af ansøgning

Vurdering
• Ansøgningen og dokumentationsmaterialet
vurderes af 2 personer
• Der indkaldes evt. yderligere materiale til
dokumentation af realkompetencer og/eller
ansøger indkaldes til en uddybende samtale

Afgørelse
• Afgørelsen på vurderingen meddeles
ansøger
• Ansøger får tilbudt vejledning såvel ved
positiv som ved negativ vurdering
• Ved positiv vurdering udstedes adgangsbevis

Indledende
vejledning

Svar på screening

•Vejledning hos RKV koordinator mhp afklaring af om der skal iværksættes et RKV forløb
•Information om det videre forløb

•Efter højst 1 uge gives der svar mht tilladdelse til iværksætte af RKV forløb.
•Ved evt. afslag henvises der til studievejleder indenfor den søgte uddannelse

•Vejledning ang. udarbejelsen af ansøgning hos RKV studievejlederen i den relevante akademiuddannelse
Iværksættelse af
forløb

•Ansøgning indsendes. Der betales evt. for ansøgningen (gratis til og med faglært niveau)
Indsendelse af
ansøgning

•Ansøgningen vurderes af mindst 2 personer
Vurdering af
ansøgning

Evt. indkaldelse til
uddybende samtale
eller indkaldelse af
ekstra
dokumentation

Vurderingsen
udmeldes

•I tilfælde af tvivl eller mangel på dokumentation kan der indhentes ekstra dokumentationsmateriale fx i
form af udtalelser, beskrivelser, cases eller andet. Der kan også indkaldes til en uddybende samtale

•Det tilstræbes at afgørelsen på vurderingen meddeles ansøger senest 14 dage efter ansøgningen er
modtaget

•Vejledning ang. fastlæggelse af uddannelsesplan eller andet hos relevant studievejleder
Vejledning

•Ansøger evaluerer RKV forløbet
Evaluering

•Der udstedes kompetencebevis
Bevis

