
 

AU 
AARHUS UNIVERSITET ERASMUS 

ANSØGNINGSSKEMA TIL ERASMUS-STUDIEPLADS 

OG – STIPENDIUM 2014-2015 
 

 

LÆS GERNE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA PÅ SIDSTE SIDE 

 

ANSØGNINGSFRIST FOR DENNE ANSØGNING: 

 

15. FEBRUAR 2014 – TIL STUDIEOPHOLD I EFTERÅR 2014 OG/ELLER FORÅR 2015 

15. SEPTEMBER 2014 – RESTPLADSER TIL FORÅR 2015 

 

 

1. PERSONINFORMATION 

Fulde navn:  Studienummer:       

CPR-nr.:  Studie på AU: 

Nationalitet:      
Er opholdet i udlandet en del af din?  

 Bachelor 

 Kandidat 
Tlf.: 

E-Mail:     

 

2. PRIORITERING AF DESTINATION  

(ERASMUS) 

Hvis du søger flere værtsuniversiteter, øger du chancen for at få en plads. Angiv da værtsuniversiteterne i prio-

riteret rækkefølge.  

Værtsuniversitet Land Studieperiode 
Dato angives i dag-måned-år 

Forventet under-

visningssprog 

Koordinator af aftalen 

1.  

 

 Dato fra:  

Dato til:  

  

2.   Dato fra:  

Dato til:  

  

3.   Dato fra:  

Dato til:  

  

4.   Dato fra:  

Dato til:  

  

5.   Dato fra:  

Dato til: 

  

 



 

3. BILAG 

Alle bilag skal forsynes med studienummer 

 

Checkliste for påkrævede bilag: 

 Eksamensudskrift (gerne fra Selvbetjeningen) 

 Forhåndsgodkendelse af din 1. prioritet  

 EFTERSENDES - forhåndsgodkendelse af din 1. prioritet (markeres hvis du endnu ikke har fået behandlet for-

håndsgodkendelsen) 
 Liste over de fag du ønsker at følge ved hvert af de valgte universiteter (ud over 1. prioriteten) 

 

I tilfælde af låneaftale (låneaftaler bruges især for ITT-studerende på Arts, Individuelt Tilrettelagt Tilvalg) 

 

 Dokumentation fra anden koordinator, som bekræfter, at du kan benytte aftalen 

 

Antal bilag i alt: 
 

4. HVIS DU SØGER FLERE PROGRAMMER  

(PRIORITERING) 

Udfyldes kun hvis du søger plads gennem flere programmer. Her angives den samlede prioritering for dine 6 

højeste ønsker. Angiv hvilket program der er tale om: Erasmus, Nordplus/Nordlys eller Oversøisk.  

Værtsuniversitet Land Studieperiode Koordinator af aftalen Program 

1.   Dato fra:  

Dato til:  

  

2.   Dato fra:  

Dato til:  

  

3.   Dato fra:  

Dato til:  

  

4.   Dato fra:  

Dato til:  

  

5.   Dato fra:  

Dato til: 

  

6.   Dato fra:  

Dato til: 

  

 

5. TIDLIGERE ØKONOMISK ERASMUS-STØTTE 

(Skal kun udfyldes hvis du tidligere har modtaget Erasmus-stipendium) 

Angiv antal måneder du har tidligere har modtaget stipendium til, og angiv om det var en del af din kan-

didat eller bachelor.  

 

Angiv antal måneder du har modtaget stipendium til:  

Var opholdet en del af din bachelor eller kandidat? 

 Bachelor 

 Kandidat 

 

 

6. BEMÆRKNING FRA ANSØGER 

Her kan du angive, hvis du har vigtig information i forbindelse med din ansøgning. Du kan også skrive 

hvis du har et fysisk handicap eller andre forhold, vi skal tage hensyn til i forbindelse med din ansøgning.  

 

 

 

 

 

7. UNDERSKRIFT 

Undertegnede bekræfter hermed, at ovenstående oplysninger er korrekte: 

 

Underskrift:                                                                                          Dato: 



 

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 

 

Frist for ansøgning 

Fristen for indlevering af dette ansøgningsskema er 15. februar for hele det efterfølgende akademiske år 

(førstkommende efterår og/eller forår). I opsamlingsrunden med frist d. 15. september kan du kun søge 

om eventuelt overskydende studiepladser og stipendier til forårssemestret. Der er ingen garanti for antal-

let af studiepladser og stipendier i opsamlingsrunden. Søg derfor om muligt inden 15. februar uanset tids-

punktet for dit studieophold. 

 

Svar på ansøgning om nominering og stipendium 

Du kan forvente at få svar omkring nominering indenfor ca. 5-6 uger efter ansøgningsfristen. Efter ansøg-

ningsfristen fordeles studiepladserne af aftalernes koordinator, hvorefter koordinatoren giver dig direkte 

besked. Det er også koordinatoren, der har pligt til at informere værtsuniversitetet om, at du er blevet 

nomineret til en studieplads. Vær opmærksom på, at du efter nomineringen skal ansøge om endelig opta-

gelse til værtsuniversitetet.  

 

Efter nomineringen, vil du fra Internationalt Center få nærmere information om stipendiet.  

 

(2) Prioritering af destination 

Hvis du søger flere værtsuniversiteter øger du chancen for at få en plads. Angiv værtsuniversiteterne i prioriteret 

rækkefølge. I punkt 2 angiver du alle de Erasmus-destinationer du ønsker at søge.   

 

(2) Studieperiode  

Angiv studieperioden i udlandet. Du kan tjekke på værtsuniversitetets hjemmeside hvordan semestrene ligger. 

Hvis ikke der er opdateret information om det fremtidige semester, så må du tage udgangspunkt i det nuværen-

de.  

 

(2) Undervisningssprog 

Du skal skrive hvilket sprog, du forventer at modtage undervisning på. Det skal gerne fremgå ud fra de fag du 

har udvalgt dig på det pågældende universitet. Du skal skrive forventet undervisningssprog for hver priori-

tet/destination du vælger på Erasmus.   

 

(2) Koordinator af aftalen  

Erasmus-aftalerne er fagspecifikke. Det vil sige at når du er studerende ved Jura, så søger du gennem Juras 

aftaler, når du er studerende ved Psykologi, så søger du gennem Psykologis aftaler osv. På hjemmesiden kan du 

se hvilke Erasmus-aftaler der er for dit fag og hvem der er koordinator af aftalen. Vi anbefaler, at du kontakter 

koordinatoren inden du søger om studiepladsen, så du sikrer dig, at valget af destination er det rigtige i forhold 

til det faglige udbud du søger.  

 

Du finder listen med Erasmus-aftaler på  

http://studerende.au.dk/rejsud/studier/europa/udvekslingsaftaler-med-erasmus/ 

 

 

(3) Forhåndsgodkendelse  

Til din 1. prioritet skal du have indhentet en forhåndsgodkendelse, som skal vedlægges ansøgningen. Det er 

typisk studienævn, studieleder eller lignende, som skal behandle din forhåndsgodkendelse (tjek ved dit fag). 

Behandlingstiden kan være op til 1 måned. Bemærk at det kun er til din 1. prioritet du skal vedlægge 

forhåndsgodkendelse. Så hvis du søger 5 forskellige universiteter skal du altså ikke have en forhåndsgodken-

delse til alle destinationer.  

 

I NØDSTILFÆLDE – har du ikke nået at få behandlet din forhåndsgodkendelse inden deadline for ansøgning, må 

du markere, at forhåndsgodkendelse eftersendes. Bemærk at din ansøgning ikke kan færdigbehandles, før vi har 

din forhåndsgodkendelse.  

 

(3) Liste over fag  

Til din 1. prioritet har vi din forhåndsgodkendelse. Men hvis du også har valgt andre prioriteter, skal vi bruge en 

liste over hvilke fag, du har tænkt dig at tage på disse destinationer. Der findes ingen skabelon til denne liste, du 

laver bare en simpel liste i f.eks. et Word-dokument.  

 

(3) Låneaftale 

Bemærk, at hvis du søger ud på et andet fags aftale, dvs. en låneaftale, er det koordinatoren på det andet fag, 

du her skal angive. Du skal have skriftligt tilsagn (mail er ok) fra denne koordinator for at benytte aftalen. Denne 

http://studerende.au.dk/rejsud/studier/europa/udvekslingsaftaler-med-erasmus/


 

dokumentation skal vedlægges ansøgningen. Dette gør sig især gældende for ITT-studerende, som ofte har brug 

for at rejse ud gennem andre fags aftaler.  

 

(4) Hvis du søger flere programmer – prioriter dem alle  

Hvis du søger plads gennem flere programmer, så angiv den samlede prioritering. Det gør det nemmere for os 

at håndtere dine ansøgninger, så vi kan tage mest mulig hensyn til dine ønsker. Angiv hvilket program der er 

tale om: Erasmus, Nordplus/Nordlys eller Oversøisk. Det forringer ikke dine chancer ved den enkelte ansøgning, 

hvis vi kan se, at du også har søgt andre programmer.  Der er kun plads til at angive 6 prioriteter, vi satser ikke 

på at der skal bruges mere.  

 

(5) Stipendium  

Når du ansøger om studieplads gennem Erasmus, søger du automatisk om tilhørende stipendium. I punkt 

5 skal du angive, hvis du tidligere har modtaget støtte fra Erasmus. Du skal også angive, om du har fået 

stipendiet på din bachelordel eller kandidatdel.   

 

 

Den komplette ansøgning indleveres/sendes til: 

 

Trine Høj Eriksen  

Aarhus Universitet, Internationalt Center 

Høegh-Guldbergs Gade 4, 8000 Aarhus C 
 

 

Du finder mere information om Erasmus på www.au.dk/rejsud 

http://www.au.dk/rejsud

