
Step  
by step 
Dig + Verden

Ansøgning om studieophold  
i udlandet 
 
Man skal selv gøre en stor del af 
arbejdet, når man ansøger om 
studieophold i udlandet. Hvis du 
følger de seks trin, er du godt  
på vej.

Det er dit valg af universiteter, der afgør, hvilket udveks-
lingsprogram du skal søge ud på. På www.au.dk/rejsud  
kan du se ansøgningskrav og -frister og finde alle  
ansøgningsskemaerne. Det første skema, du udfylder, er 
internt. Når du har fået en studieplads, vil du også skulle 
udfylde værtsuniversitetets ansøgningsskema. 

De fag, du vil læse i udlandet, skal  
forhåndsgodkendes af studienævnet  
på din uddannelse. Når fagene er  
forhåndsgodkendt, betyder det, at du  
har en garanti for, at de kan blive merit-
overført til din uddannelse på AU, når  
du kommer hjem. Hvis du har brug for  
hjælp til at vælge de rigtige fag, er det 
din studie-vejleder, du skal spørge til 
råds. 

Det kan være en udfordring at finde det perfekte match, når du skal vælge blandt de mange 
universiteter, som  AU samarbejder med rundt om i verden.  Du kan få et overblik over alle 
dine udvekslingsmuligheder på www.au.dk/rejsud. Det er en god ide at udvælge tre–fire 
universiteter, som du undersøger nærmere. Du kan sagtens vælge universiteter fra forskel-
lige udvekslingsprogrammer. Det kræver noget benarbejde at finde ud af, om du kan få dine 
faglige mål opfyldt på de universiteter, du vælger ud. Du skal finde oplysninger om fagudbud 
og undervisningssprog direkte på de udenlandske universiteters hjemmesider. 

Step 1 
Valg af universitet

Step 2 
Forhåndsgodkendelse  

Step 4 
Ansøgning 

Du vil ikke fortryde det! Selv om det kan 
være en udfordring at lære et nyt land 
og en ny studiekultur at kende, viser en 
undersøgelse fra 2009, at 98 % af de 
studerende, der tager på studieophold 
i udlandet, vil anbefale det til andre. 
For at forberede dig på alt det prakti-
ske inviterer Internationalt Center dig 
inden afrejsen til ”pre-departure”-møde 
sammen med de andre studerende fra 
AU, som skal samme sted hen som dig. 
Til mødet vil der også være studerende, 
som netop er vendt hjem fra dit studie-
land, til at svare på alle dine spørgsmål 
om stort og småt.   

Step 5 
klar til afrejse

Rejsen t/r, rejseforsikring, bolig- og leveomkostninger i værtslandet 
samt sociale og kulturelle oplevelser vil være de største poster på 
budgettet. Når dine fag i udlandet er forhåndsgodkendt, har du ret til 
at tage din månedlige SU med dig. Du får måske støtte fra udvekslings-
programmet (fx et Erasmus- eller Nordplus-stipendie). Husk også altid 
at søge private legater og fonde, Se legatnet.dk og so.dk     

Step 3 
Finansiering

1

3

52
4

6

Du er blevet beriget med nye faglige vinkler  
på din uddannelse og et internationalt netværk.  
Et udlandsophold gør sig også godt på dit CV.  
Til jobsamtalen kan du sige, at du har forbedret 
dine sproglige og interkulturelle kompetencer  
og vist både modenhed og initiativ ved tage  
springet ud i verden.

Step 6 
Hjemme igen

Læs mere på www.au.dk/rejsud


