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15.30-16.00 
Udveksling gennem Aarhus Universitet 
Hør kort om hvordan du kommer i gang, hvor du kan komme hen, hvordan du søger. 

16.00-17.00 
Fakultetsopdelt spørgerunde, mød evt. en hjemvendt studerende m.m. 
Tjek dit eget fakultet. 

På Study Abroad Fair siden finder du også info om:

Finansiering, stipendier til praktik i Europa, Summer school, guide til ansøgning m.m. 

DAGENS PROGRAM
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HVORDAN OG HVORLEDES

 Dette oplæg bliver ikke optaget, men slides kommer til at ligge på siden 

 Vi besvarer ikke chat

 Brug evt. Q&A – vi vil kun i et begrænset omfang kunne besvare spørgsmål 

 Bemærk, gem dine fagspecifikke spørgsmål til arrangementet med dit fakultet
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 Du lytter med i dag, første skridt er taget

 Udvid din akademiske horisont, mød en anden kultur

 Få international forståelse, opbyg internationalt netværk

 Få erhvervsrettede kompetencer. Et studieophold i udlandet bliver 
værdsat på dit CV

 Styrk dine sproglige kompetencer

MOTIVATION FOR AT REJSE UD?
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HVORDAN DU KAN TAGE PÅ UDLANDSOPHOLD

Udveksling:

 AU tildeler dig en plads – og vi har 
mange pladser

 Du bliver nomineret til værtsuni

 Der er ingen uddannelsesafgift 
(tuition fee)

 Du tages automatisk i betragtning til 
Erasmus+, Nordplus eller Nordlys-
stipendium 
(samt evt. fakultetsstipendium)

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
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HVOR KAN DU KOMME HEN?
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EXCHANGE OPPORTUNITIES - DATABASEN

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

 Vælg forskellige destinationer og overvej også lande, som du ikke er så 
bekendt med 

 Vær opmærksom på sprog- og karakterkrav. Det vil fremgå i databasen 

 Undersøg partneruniversiteternes hjemmeside for relevante kurser. Du 
skal udvælge nogle kurser, som du angiver i din ansøgning 
Det viser, at du har undersøgt, at dine prioriteter hver især udbyder fag, 
der er relevante for din uddannelse på AU
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ANDRE TING DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

 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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HVAD MED BREXIT?

 Kan jeg stadig komme på udveksling? 
Ja, det kan du, udvekslingsaftalerne vil fortsætte

 Men, vi kan ikke garantere, at der fremover vil være
Erasmus+ stipendier 
(det kommer an på, om UK fortsætter i Erasmus+ programmet)

 Det kan blive nødvendigt at søge om visum/opholdstilladelse
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HVORDAN SØGER DU?
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DU SKAL OPFYLDE FØLGENDE FOR AT FÅ 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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ANSØGNINGSFRISTER

 Efteråret 2021 og/eller foråret 2022 

Online ansøgning åbner den 1. november 2020

Ansøgningsfrist: 1. december 2020

 Foråret 2021

Online ansøgning åbner den 1. april 2021

Ansøgningsfrist: 1. maj 2021
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KRITERIER FOR TILDELING AF UDVEKSLINGSPLADSER

 Karaktergennemsnit

 Studieanciennitet

 Fordeling blandt uddannelser

 Dit fakultet kan have specifikke kriterier
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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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EFTER TILDELING AF PLADS

 Du ansøger om forhåndsgodkendelse af fag ved dit studienævn på AU

 Din AU-koordinator nominerer dig til værtsuniversitetet

 Du ansøger selv om optagelse direkte ved 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
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 Når du har fået tildelt en plads, kan du ikke ændre den til en anden

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

 Pga. COVID-19 kan der være en risiko for, at dit ophold kan blive aflyst af 
værtsuniversitet eller omlagt til online. Du vil i så fald ikke blive omplaceret til et 
andet universitet

 Hvis du får en plads i efteråret, som bliver aflyst pga. COVID-19, kan pladsen 
flyttes til foråret, hvis det passer ind i dit studieprogram uden 
studietidsforlængelse OG hvis værtsuniversitetet giver lov til det

 Men mist ikke gejsten, vi har mange tilfredse studerende ude i E2020 og endnu 
flere der er på vej i F2021 

HVAD NU HVIS..
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DIN VEJ TIL UDVEKSLINGSOPHOLDET
Hvad skal du have styr på? Hvornår?

1. Undersøg udvekslingsmuligheder
(bemærk der kan komme ændringer i databasen frem til 1. nov)

Nu – 30. november

2. Tal med din AU-koordinator Nu – 1. december

3. Ansøg online 1. november – 1. december

4. Modtag svar på ansøgning 13.-15. januar 2021

5. Ansøg om forhåndsgodkendelse af fag ved dit 
studienævn 

Januar-februar 2021
og frem

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

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



SPØRGSMÅL
Følg Q&A ved dit fakultet

Kl. 16-17



Ansøg om en udvekslingsplads – guide til ansøgningsformularen 

Du finder link til ansøgningsportalen via din studieportal.  
Ansøgningen åbner 1. november for udvekslingspladser til E21 og/eller F22.  
Du logger på med dit almindelige AU-id-brugernavn og password.  
 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

Svar på din ansøgning 
Ved ansøgningsrunden i december 2020 kan alle ansøgere forvente at modtage svar 
på deres ansøgning i perioden 13-15 januar 2021.  
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