
3. OKTOBER 2019
AARHUS 
UNIVERSITETAU

AU STUDY ABROAD FAIR
3. OKTOBER 2019



3. OKTOBER 2019

Dem kan du møde på messen:

 De internationale koordinatorer fra fagene

 Internationalt Center, infomateriale i nederste etage

 Hjemvendte studerende

 SU-kontoret

 Fulbright Kommissionen

 Sino-Danish Center

HVEM KAN DU MØDE I DAG?
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15.15-16.15 Udveksling gennem Aarhus Universitet

16.30-17.00 Fakultetsopdelt spørgerunde og hjemvendte studerende

17.15-17.45 Legatsøgning, mød Fulbright og få tips

17.15-17.45 Erasmus+ stipendier til praktik i Europa

17.15-17.45 Sommerkurser i udlandet

17.15-18.30 Oplæg på engelsk, udveksling, praktik og stipendier

DAGENS OPLÆG
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 Er du forberedt på at studere i udlandet?

 Hvor kan du komme på studieophold i udlandet?

 Hvordan kan du tage på studieophold i udlandet?

 Opfylder du kravene for at få tildelt en udvekslingsplads?

 Hvor kan du finde information om studieophold i udlandet?

 Hvordan ansøger du?

 Lidt om finansieringen

DETTE OPLÆG
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 Udvid din akademiske horisont
 Få international forståelse
 Få erhvervsrettede kompetencer
 Opbyg internationalt netværk

MOTIVATION FOR AT REJSE UD?
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ER DU FORBEREDT PÅ AT STUDERE I UDLANDET?

Er du parat til at:
 at bruge tid og energi på at organisere praktiske forhold?

 at undersøge muligheder for relevante fag ved partneruniversiteter på deres 
web?

 at tilpasse dig til et helt anderledes akademisk system og en hverdag i en 
anden kultur?

 at være på afstand af din kæreste/familie/venner i et semester?
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LANGT VÆK ELLER TÆT PÅ HJEM?
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FAGLIG OG/ELLER PERSONLIG UDVIKLING?
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HVORDAN DU KAN TAGE PÅ UDLANDSOPHOLD

Udveksling:

 AU tildeler dig en plads – og vi har 
rigtigt mange pladser!

 Du tages i betragtning til Erasmus, 
Nordplus eller Nordlys-stipendium, 
eller du kan søge fakultetsstipendium

 Der er ingen uddannelsesafgift 
(tuition fee)

Freemover:

 Du arrangerer selv opholdet enten 
direkte ved værtsuniversitet eller via 
en agent

 I de fleste tilfælde vil du skulle betale 
uddannelsesafgift (tuition fee)

 Du kan søge udlandsstipendium via 
SU-kontoret
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HVOR KAN DU TAGE PÅ UDLANDSOPHOLD?

 Du kan se udvekslingspladser for 2020-2021 i AU GO eller på din 
Studieportal

 Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer indtil ansøgningsrunden 
starter 1. november

 Vær obs på sprog- og karakterkrav. Kravene vil fremgå af AU GO 

 Check partneruniversiteternes web for relevante fag (fra i år)
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INFORMATION OM ALT VEDR. UDLANDSOPHOLD
Din studieportal: studerende.au.dk  

http://studerende.au.dk/en/
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AU GO – STUDY ABROAD DATABASE

Arts Study Abroad Database: arts.studyabroad.au.dk 

Health Study Abroad Database: health.studyabroad.au.dk

Science and Technology Study Abroad Database: scitech.studyabroad.au.dk

Aarhus BSS Study Abroad Database: bss.studyabroad.au.dk

- Lad være med at google – du risikerer at søge i den forkerte database!
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DU SKAL OPFYLDE FØLGENDE KRAV FOR AT FÅ TILDELT EN 
UDVEKSLINGSPLADS:

 Du skal være fuldtidsstuderende på AU
 Du skal være studieaktiv 
 Du skal kunne overføre 30 ECTS fra dit udlandsophold 

(nogle undtagelser)
 Du skal opfylde de specifikke krav for de 

partneruniversiteter, som du søger plads hos (typisk 
karakterkrav)
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PRAKTISKE TING

 Kurser

Det er dit eget ansvar at finde relevante kurser ved værtsuniversitetet

 Økonomi
Overvej hvad dit budget er – der er stor forskel på at vælge Warszawa eller Sydney

 Boligforhold

Undersøg værtsuniversiteternes tilbud, nogle giver boliggaranti, andre gør ikke

 Visum

Til mange lande udenfor EU, vil der være krav om visum

 Forsikring

Mange universiteter vil have krav til sygeforsikring og lign.
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 SU følger med, når opholdet er forhåndsgodkendt

 Får du en studieplads i Europa/Norden, er du automatisk indstillet til et Erasmus+ eller 
Nordplus stipendium (ca. 200 – 370 EUR pr. md.)

 Rejser du udenfor Europa, kan du søge om et fakultetsstipendium (i alt 4.000 – 7.000 kr)
På BSS får du automatisk stipendiet – dvs. du behøver ikke gøre noget

 Rejser du ud som freemover, kan du søge Udlandsstipendiet

 Tjek vores budgeteksempler på standen i underetagen, de giver et godt indtryk

 Der er gode muligheder for at søge legater. Overvej Fulbright oplæg kl. 17.15!

HAR JEG RÅD TIL UDVEKSLING?
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HVAD MED BREXIT?

 Kan jeg stadig komme på udveksling? 

 Ja, det kan du, udvekslingsaftalerne vil fortsætte

 Men, vi kan ikke garantere, at der vil være Erasmus+
stipendier fremover

 Der kan blive tale om visum/opholdstilladelse

 Vi ved meget mere efter 31. oktober!
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SÅDAN ANSØGER DU:

 Online ansøgning åbner den 1. november, 2019

 Du kan vælge så mange prioriteter, du vil.

 Ansøgningsdeadline: 1. december 2019  til efteråret 2020 og/eller 

foråret 2021

 Ansøgningsdeadline 15. september 2020 kun foråret 2021

 IVK – obs deadline 1. maj for foråret 2021
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BILAG TIL ANSØGNINGEN

Husk at vedhæfte bilag, inden du sender din ansøgning:
 En udfyldt “Course Selection Form” for hver enkelt af dine prioriteter.

 Kandidatstuderende, der har en bachelorgrad fra et andet Universitet 
end AU, skal også vedhæfte bachelorbevis med karakterer. Hvis 
bachelorgraden er fra udlandet, skal du også vedhæfte beskrivelse af 
det pågældende lands karakterskala.

 “Joint Application form” – hvis du søger sammen med en anden.
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COURSE SELECTION FORM

Du skal udfylde en ”Course Selection Form” for hver enkelt af dine prioriteter.
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COURSE SELECTION FORM

 Dette er IKKE en ansøgning om forhåndsgodkendelse af fagene!

 Det er en garanti for, at du har undersøgt, at dine prioriteter hver især 
udbyder fag, der er relevante for din uddannelse på AU.

 Du skal ikke vedhæfte fagbeskrivelser.

 Studerende, der kan finde allerede godkendte fag for deres uddannelse 
i AU GO, må gerne udfylde fag fra AU GO i ”Course Selection Form”.

 Der er ingen garanti for, at fag der ligger som godkendte i AU GO bliver 
udbudt eller godkendt igen!
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FÆLLES ANSØGNING / TILDELING AF PLADS

Forskellige fakulteter – forskellige regler!

 Arts og Health: Tal med din internationale koordinator, før du søger.

 Aarhus BSS og ST: 
1. Både du og din medansøger skal lave hver sin individuelle online ansøgning, og 
krydse feltet af, der hedder ”Joint Application”. Herefter kommer der et felt, hvor I 
kan skrive navnet på jeres medansøger

2. I skal vælge nøjagtigt samme prioriteter i jeres individuelle online ansøgninger.

3. I skal begge udfylde, underskrive og vedhæfte formularen ”Joint Allocation” i 
hver jeres online ansøgning.
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TILDELINGSKRITERIER

Kriterierne for tildeling af udvekslingspladser varierer mellem fakulteterne

 Karaktergennemsnit

 Specifikke kriterier – undersøg i AU GO eller tal med AU koordinator

 Studieanciennitet

 Fordeling blandt uddannelser
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SVAR PÅ ANSØGNING

Ansøgningsbekræftelse:

 Når du har ansøgt online, får du en automatisk genereret bekræftelse. 
Denne bekræftelse indeholder en kopi af din ansøgning.

Besked om tildelt udvekslingsplads:

 I midten af januar vil du på din AU-mail modtage besked om hvilket 
universitet, du har fået plads på. Du vil også få en mail, hvis du får afslag 
på din ansøgning. 
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 Når du har fået tildelt en plads, kan du ikke ændre den! 

 Hvis du aflyser dit udvekslingsophold er udvekslingspladsen tabt og kan 
ikke gives videre til en medstuderende. 

 Hvis du fortryder din ansøgning, så kontakt os med det samme. 

TILDELING ER ENDELIG
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EFTER TILDELING AF PLADS

 Du ansøger om forhåndsgodkendelse af fag ved dit studienævn på AU.

 Din AU-koordinator nominerer dig til værtsuniversitetet.

 Du modtager ansøgningsinformation enten direkte fra værtsuniversitetet 
eller via din AU-koordinator.

 Du skal sørge for at have taget eventuel sprogtest, inden der er 
ansøgningsfrist ved værtsuniversitetet

 Du ansøger selv om optagelse direkte ved værtsuniversitetet.
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ANSØGNING TIL VÆRTSUNIVERSITETET

 Ansøgning – papir eller online

 Karakterudskrift (transcript)

 Evt. Learning Agreement

 Evt. Dokumentation vedr. sprogkrav

 Andre destinationsspecifikke dokumenter som fx anbefalinger, brev fra 
banken, lægeerklæring, forsikringspolice, visumansøgning etc.

OBS: AU kan ikke garantere, at du bliver optaget af værtsuniversitetet. Det er op til ethvert 
partneruniversitet uafhængigt at afgøre, hvilke studerende de ønsker at optage. 

Det sker dog meget sjældent, at et partneruniversitet afviser nominerede studerende.
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DIN VEJ TIL UDVEKSLINGSOPHOLDET

Hvad skal jeg have styr på? Hvornår?

1. Undersøg udvekslingsmuligheder i AU GO 1.11- frem til ansøgning 1.12

2. Tal med din AU-koordinator Nu og frem til 1.12

3. Ansøg online – husk bilag 1.11 – 1.12. 2019

4. Modtag svar på ansøgning 11.1. – 17.1 2020

5. Ansøg om forhåndsgodkendelse af fag ved 
AU 

Januar-februar 2020
og frem

6. Tag sprogtest (hvis påkrævet) Inden ansøgning til dit 
værtsuni

7. Ansøg om optagelse ved værtsuniversitetet Februar-maj (ud i efteråret)
august-oktober (ud i foråret)



SPØRGSMÅL?

Din internationale koordinator 
og Internationalt Center 

står klar til at hjælpe! 
Gå til:

Spørgetime/Q&A16.30 17.00



AARHUS 
UNIVERSITETAU
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