BUDGET
Det er en god idé at få styr på finansieringen af dit udlandsophold i god tid. Et studieop
hold i udlandet medfører for det meste ekstraomkostninger, fordi du skal tegne syge- og
rejseforsikring, der vil være ekstra rejseudgifter, og du bruger måske lidt flere lommepenge
om måneden, end du er vant til hjemme.
Men du kan selv være med til at bestemme, hvor dyrt dit ophold skal være. Du kan spare
penge ved at tage til et land, hvor rejseomkostningerne er lavere, eller hvor det er billigere
at leve end i Danmark.
Her kan du se et budgeteksempel på et semester i udlandet. Kategorien ’leveomkost
ninger’ dækker dine basale behov, såsom mad og rengøringsmidler.

BUFFALO

USA • 1 semester/5 mdr.
Udgifter
Flybillet t/r
Bolig
Leveomkostninger
Forsikring
Bøger/materialer
Lokaltransport
Visum
I alt

Budgeteksempel*
6.000 DKK
24.000 DKK
16.000 DKK
5.000 DKK
2.500 DKK
1.000 DKK
1.200 DKK
55.700 DKK

Indtægter
SU (5 x 6.166 før skat)
Legater og stipendier

Indtægter – udgifter

30.830 DKK
DKK

-24.870 DKK

Mit budget

TIPS til legatansøgning
Legater kan være et godt supplement til dit budget. Så det kan betale sig at bruge noget
tid på legatsøgning. At søge et legat kan næsten sammenlignes med at søge et job, hvor
du skal vise, at du er værd at investere i.
• F
 orklar hvad du søger penge til. Tænk på, hvad andre får ud af det. Fonde har ofte et
specifikt formål, så beskriv hvordan du og dit udlandsophold bidrager til det
• Giv et indtryk af hvem du er. Vær grundig og ærlig og vis personlighed
• Vis gerne at du er god (CV, statement, karakterer, anbefalinger, mv.)
• Gør dig umage, brug tid på din ansøgning. Hav alle facts i orden og sørg for at din
ansøgning er tilpasset det enkelte legat. Modtageren kan godt gennemskue, om du har
lavet en lidt halvhjertet ansøgning
• Hold det gerne enkelt, klart og sobert. Du behøver ikke skrive en hel roman
• Skriv et takkebrev – hvis du får tildelt et legat, er det god stil at skrive et takkebrev.
Både for din egen og fremtidige studerende skyld

•
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•
•

Legathåndbogen – Danmarks største samling, find den på biblioteket
legatnet.dk
so.dk
legatbogen.dk

VIDSTE DU?
Numbeo er en inter
national statistikdata
base, hvor du blandt
andet kan se “cost of
living”.
Så tjek numbeo.com

