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Rejser du ud som Freemover, betyder det, at du rejser uden om aftalerne AU har med andre universiteter
i verdenen. I ordet ”Freemover” ligger der også, at du selv skal stå for hele processen og ikke kan forvente
nogen form for støtte fra AU. Dette gælder både administrativt, økonomisk og med henblik på viden
omkring udenlandske universiteter og fag.
Bemærk!
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at denne guide ikke nødvendigvis er fyldestgørende, da der er
store forskelle på, hvad de enkelte universiteter kræver. Ikke desto mindre kan listen give dig et overblik
over, hvad du som minimum skal overveje og få styr på, hvis du vil rejse ud på egen hånd.

Fordele ved at være Freemover
Du har fuld frihed til at finde et, for dig, spændende land, universitet og fag, du vil tage ud på.
Du er ikke lagt fast på, hvilket semester du kan tage til udlandet på.

Ulemper ved at være Freemover
Du har ingen garanti for at fagene bliver godkendte af AU – du skal søge forhåndsgodkendelse til dem alle.
Du skal sandsynligvis betale tuition fee (studiegebyr) på værtsuniversitetet. Tjek dit udvalgte universitet
for detaljer. Du skal søge ind på værtsuniversitetet og er ikke sikret, at du bliver optaget. Tjek de enkelte
universiteters krav.
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Før du rejser ud
Overvej hvilket semester du vil rejse ud på. Som udgangspunkt kan du godt bytte rundt på
semesterrækkefølgen herhjemme for at få dit udlandsophold til at gå op. Du skal dog være opmærksom
på, at studerende, som følger den almindelige rækkefølge, har fortrinsret til semestrene her på AU.
Tjek om værtsuniversitetet optager Freemover-studerende.
Find relevante fag i universiteternes kursuskataloger. Du skal kigge efter fag, der opfylder kravet om
indhold og ECTS-point svarende til det pågældende semester, du rejser ud på herhjemme.
Se inspirationslisten for tidligere godkendte og tidligere afviste fag her:
•

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/inspirationslister-til-forhaandsgodkendelse/

Ansøgninger

Når du rejser ud som Freemover, skal du ikke ansøge om en udvekslingsplads hos AU. Du skal derimod
søge forhåndsgodkendelse på AU for de fag, du vil tage i udlandet. Derudover skal du søge optagelse på
værtsuniversitetet
Forhåndsgodkendelse
Du skal søge forhåndsgodkendelse af de fag, du vil tage i udlandet senest den 15. marts (for
efterårssemesteret) eller den 15. september (for forårssemesteret). Du har mulighed for at ønske
forhåndsgodkendelse af flere kurser. Du skal prioritere dine ønsker i én ansøgning, og de behandles i
prioriteret rækkefølge.
Du søger forhåndsgodkendelse på mit.au.dk:
•

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/rammer-for-uddannelse/forhaandsgodkendelserog-merit/

Ansøgning på værtsuniversitetet
Det er værtsuniversitetets krav, som afgør, hvad du skal gøre. Oftest kræves der er en del bilag i form af
lægeerklæringer, sprogkrav etc.. Mange universiteter kræver, at man har opnået forhåndsgodkendelse
for sine fag, før man søger optagelse. Selve deadlinen for ansøgningen varierer meget fra sted til sted.
Vær særligt opmærksom på start- og slutdatoen på semestrene i udlandet, da disse varierer meget og kan
passe dårligt med eksamensperioden på AU. Det er dit ansvar at sørge for, at du kan deltage i undervisning
og eksamen.

Visum

Skal du søge visum, kan du ikke forvente hjælp fra AU. Du kan bestille en udtalelse fra dekanen her:
•

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/rammer-for-uddannelse/forhaandsgodkendelserog-merit/udtalelse-fra-dekanen/ (eventuel også til brug på værtsuniversitetet).
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Økonomi

Det er afhængig af værtsuniversitetet, om du skal betale tuition fee. Skal du det, kan du søge om
udlandsstipendiet fra SU-styrelsen (du skal være SU-berettiget), som oftest dækker en del af udgifterne.
•

http://www.su.dk/udland/om-su-til-videregaaende-uddannelser-i-udlandet/hele-uddannelser-iudlandet/tilskud-til-studieafgift-udlandsstipendium/

Derudover kan du søge Fakultetsstipendiet på AU. Læs mere om det her:
•

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/vejledning-health/fakultetsstipendie/

Samt Udlandsstipendiet:
•

http://studerende.au.dk/rejsud/rejsud-september/udlandsstipendiet/

Derudover kan søge legater og stipendier. Der findes ikke nogen skematisk oversigt over de mulige
legater, så du skal selv undersøge mulighederne. Der er typisk en hel del arbejde i at finde og søge legater,
men det kan også give et godt bidrag til de omkostninger, et udlandsophold fører med sig. De fleste
legatansøgninger kræver at du
a) passer i målgruppen,
b) vedhæfter et budget og
c) medsender en motiveret ansøgning – det er her, du kan skille dig ud!

Forsikring

Du skal sikre dig, at du har en forsikring, som også dækker i udlandet. Mange universiteter kræver, at man
har en forsikring for at blive optaget.
Hvis du skal til udlandet som medicin- eller odontologistuderende og forventer at deltage i det kliniske
arbejde på hospitaler, er det vigtigt, du er forsikret korrekt. Det er især din ansvarsforsikring, du skal sikre
dig, så du er dækket ved skade på patienter, medstuderende eller kolleger.
Du kan spørge dit eget forsikringsselskab, om de kan hjælpe dig, eller du kan finde et andet selskab, der
vil tegne en ansvarsforsikring, der dækker dig, mens du opholder dig i udlandet. Mange
forsikringsselskaber og fagforeninger kan være behjælpelige med en dækkende forsikring og særlige
tilbud.

Mens du er væk
Husk at holde øje med din AU-mail, da du selv er ansvarlig for at tjekke dine tilmeldinger til eksamener og
det kommende semester.

Eksamener

Er der et eller flere fag i udlandet, du ikke består, skal du deltage i 2. og 3. forsøg på værtsuniversitetet.
Det er ikke en mulighed at tage eksamenen på AU i de fag, du ikke har bestået. Det er dit ansvar at få
planlægningen af eventuelle re-eksaminer til at passe med obligatorisk undervisning på AU.
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Efter hjemkomst
Bestil transcript of records fra værtsuniversitetet.
Søge om merit for dine fag. Så længe du består faget, er du sikret merit, hvis du har en
forhåndsgodkendelse af faget. Du søger merit på mit.au.dk. Du skal søge senest den 15. marts/15.
september:
•

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/rammer-for-uddannelse/forhaandsgodkendelserog-merit/

Arbejder du i klinikken som medicinstuderende, skal du screenes for MRSA, før du igen starter på klinik i
Danmark.
• http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/undervisningogeksamen/undervisningskjulte-sider/vejledning-til-det-valgfrie-element/screening-for-mrsa-ved-hjemkomst-fraudlandet/
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