
Godkendelse af kandidatprogram  
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Kandidatkontrakt-blanket-april 2013/bm 

 

Godkendelse af kandidatprogram 
 
Navn:    Studienr.: 

Adresse:  Tlf.nr.: 

Postnr. og 
by: 

 Bemærk: Har vi brug for at maile til dig, gør vi det til din 
universitets-mailadresse på post.au.dk 

 
Bemærk at der er et særligt skema til kandidatuddannelserne på ingeniørområdet. 

 
Jeg har en bacheloruddannelse i: _______________________  Bestået (dato): ________ 
         (eller forventes bestået dato:)   

 
 
Jeg søger hermed nedenstående studieprogram godkendt som en naturvidenskabelig 
kandidatuddannelse i (sæt kryds): 

 
□ Astronomi □ Kemi □ Nanoscience □ Sustainable Animal Nutrition and Feeding 

□ Biologi □ Matematik □ Statistik □ Agro-Environmental Management 

□ Datalogi □ Matematik-økonomi □ Teknisk fysik □ Molekylær ernæring 
□ Fysik  □ Medicinalkemi □ Bioinformatik □  
□ Geofysik □ Molekylærbiologi □ Videnskabsstudier □  
□ Geologi □ IT-produktudvikling □ Agrobiologi 

 
 

□ Andet ________________ 

 
 
 
Min kandidatuddannelse er baseret på følgende aktiviteter: 
Kurser: ECTS-point Bestået/ endnu ikke bestået 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Tilvalg:  /  Del af sidefag i:  (navn):                                                                 
indeholder følgende kurser: 

  

   

   

   

   

   

   

Speciale: (angiv ECTS-omfang)   

 
Kandidatuddannelsen i alt: 

 
120

1
 

 

 

                                                 
1
 Hvis kandidatuddannelsen indeholder 2. del af et sidefag, der udløser rammeudvidelse på 30 ECTS-point, er omfanget af kandidatuddannelsen med 

sidefaget 150 ECTS-point (2 ½ årsværk). 
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Specialeoplysninger (udfyldes såfremt, der er indgået en specialekontrakt): 

Specialeområde:   

 
 

Specialevejleder: 

 
 

Specialestart:    

     
 

Specialekontrakt indgået 
(dato): 

 

 
 
 
Bemærkninger: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
_________________ ______________________________________________ 
             Dato     Ansøgers underskrift 

 
 
Kandidatprogrammet indsendes til: 
 
AU-studier ST, Science and Technology, Aarhus Universitet, Ny Munkegade, bygning 1520, 8000 Aarhus C / eller afleveres 
i Studieservice ST/ afleveres i postkassen i bygning 1520. 

 
 
DENNE BLANKET ER IKKE EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ KANDIDATUDDANNELSEN.  
DU SKAL SØGE OM OPTAGELSE PÅ KANDIDATUDDANNELSEN PÅ 
http://kandidat.au.dk/optagelse/ 
 
 
Udfyldes af institut og studienævn 

Godkendt af Uddannelsesansvarlig ved instituttet: 
 
 
_______________    
____________________________________________________________________________________________________ 
          dato                                                                                                         stempel/underskrift 

Godkendt af studienævn: 
 
 
______________    
____________________________________________________________________________________________________ 
          dato                                                                                                          stempel/underskrift 
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