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Motivation – hvorfor tage afsted?

Hvornår vidste jeg, at jeg ville afsted?

• Et arrangement som dette

Hvorfor ville jeg afsted?

• Trang til noget nyt, trang til eventyr

• Behov for pause – ”kun” ét sabbatår

• Udfordring – stå på egne ben

• To fluer med ét smæk – studie og rejse



Overvejelser

Semester eller speciale/kandidat i udlandet?

o Jeg havde ikke lyst til at være væk i 2 år

Med AU MoveON eller som freemover?

o Nemmere proces med AU, Erasmus-stipendie og ingen tuition

Hvilket land? Hvilket universitet?

o AUs udvalg

Krav:

o Blive i Europa samt engelsktalende og/eller internationalt land

o Gammel flot by og/eller universitet med højt fagligt niveau (ranking som AU)

o Fag på kandidatniveau og på engelsk

o Semesterstart efter eksamen i Danmark

o Bolig gennem universitetet

Prioriteter:

1. Gent, Belgien

2. Liverpool, England

3.     Uppsala, Sverige



Valget

• Forårssemester 2022

• Gent University, Belgien

• Via AU MoveON og Erasmus

• Internationalt kollegie (søgt via universitetet)

• 25 ECTS fordelt på 7 fag (5 ECTS sommerkursus i DK)

• Fra 14. februar til 15. juli (herunder 2 ugers påskeferie)

Gent



Praktisk: Forberedelser
Hav styr på deadlines 

• Forhåndsgodkendelse af fag (gerne søg mange fag – ikke bindende) Senest 7. november 2021

• Ansøgning til værtsuniversitetet Senest 15. november 2021

• Dokumenter til AU, Erasmus (OBS learning agreement) Alt for mange deadlines 2021

• Søg legater Alt for mange deadlines 2021

Hvad ellers?

✓ Fremleje eller flytte ud? (dobbelthusleje gør virkelig ondt...)

✓ SU? Ingen forskel, medmindre man skifter adresse til sine forældre 

✓ Studieopholdsforsikring + rejseforsikring (IDA har en kæmpe billig en)

✓ Health Insurance? Det blå kort – kun registrering

✓ Flybillet 

✓ (Kontaktlinser)



Praktisk: Legater
Legatbogen.dk

Få et overblik og lav en oversigt med deadlines 

Ansøgning

Dokumenter:

• motiveret ansøgning

• bilag: CV, karakterbevis, evt. årsopgørelse/forskudsopgørelse, budget, foreløbig learning agreement og 
optagelsesbevis fra værtsuniversitet (styrker chancen), god idé med anbefaling fra bachelorvejleder el. lign.

Et godt råd: ikke bed om et specifikt beløb, medmindre fonden spørger om det ☺

Løbende og afrapportering

• Proof of arrival, karakterer og proof of departure

• Nogle ønsker afrapportering, andre gør ikke



Praktisk:
Økonomi

Legater:

Erasmus 18.000 kr.

Fakultetsstipendie (AU)    3.000 kr.

William Demant 8.000 kr.

Augustinus 5.000 kr.

(også tildelt men trukket tilbage: 
Nordea-fonden og Knud Højgaards-
fonden)

Janne Bille Mønster Olesen

Studienummer (AU): 201805705

Kandidat, Molekylær Medicin Aarhus Universitet

Der er budgeteret for et ophold med semester fra 14/02/2022 til 09/07/2022 dvs. 21 uger

Udgifter Beløb

Transport til og fra Ghent University* 4,000.00    kr.

Bolig i Ghent** 18,255.00  kr.

Studiebøger og andre studieudgifter 5,000.00    kr.

Kost 13,650.00  kr.

Rejseforsikring og studieopholdsforsikring *** 2,422.43    kr.

Mobiltelefoni 600.00       kr.

Offentlig transport 2,000.00    kr.

Rejser/ture, kulturelt og networking 4,000.00    kr.

Fritid (sport, socialt) 3,000.00    kr.

Øvrige udgifter (fx husholdningsudgifter) 2,500.00    kr.

I alt 55,427.43  kr.

Indtægter

SU 27,570.00  kr.

I alt 27,570.00  kr.

* baseret på to gange flybillet (CPH-Brussel) og tog til og fra lufthavn samt tog til og fra lufthavn

** baseret på husleje af kollegieværelse til 3.413 om måneden og 1.190 i depositum

*** IDA: studieopholdsforsikring 2.198,93 kr. + rejseforsikring 223,5 kr. for 21 uger

Finansieringsbehov Beløb

Udgift - indtægt 27,857.43  kr.

Finansieringsmuligheder

Egen opsparing efter DK husleje* 16,050.00  kr.

Legater ? kr.

*opsparing: 36.000,00 kr. - 19,950.00 kr. for husleje i DK, da lejlighed ikke må fremlejes



Ansøgning til AU
25. november Merit

Søgt og godkendt
26.-27. september

Forhåndsgodkendelse
Søgt/godkendt

16./18. maj

Ansøgning til 
Gent Universitet

29. september

202220212020

Optagelse
+ tildeling af værelse

21. oktober

Søge legaterForberedelser til legatansøgninger

Reeksamen
1. september

Karakterer
5. juli

2 ugers prøveperiode
+ ændring af fag
14.-28. februar

Welcome days
9-11. februar

Semester



Opholdet i Gent - byen
• Middelalderby





Opholdet i Gent - universitetet

• 2 uger til at prøve af og beslutte sig om fag

• Undervisning
• Ingen TØ

• Ingen bøger

• Tiltale af professorer

• Mange campusser

• Eksamen
• 7 fag = 7 eksamener (og så en reeksamen selvfølgelig)

• I hånden, ingen hjælpemidler, ingen pauser

• Meget fritid!





Opholdet i Gent – socialt og kulturelt

Kulturelt 
• Kulturelt og sprogligt interessant land: 

Flanders, Bruxelles, Valonia

• Den belgiske kvartet
• vafler

• øl

• pomfritter

• (chokolade)
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Opholdet i Gent – socialt og kulturelt

Kulturelt 
• Kulturelt og sprogligt interessant land: 

Flanders, Bruxelles, Valonia

• Den belgiske kvartet
• vafler

• øl

• pomfritter

• (chokolade)

• Ture og rejser
• I Belgien

• Andre lande: Amsterdam, Rotterdam, Paris, 
Luxembourg



Opholdet i Gent – socialt og kulturelt

Socialt
• Begrænsning af lokale venner 
• Buddy

• Kollegiet
• Internationale dinners

• Fester

• Udflugter

• Faculty group

• Andre danskere 

• Erasmus Student Network (ESN) i alle lande 



Udbytte – derfor skal I afsted!

• Personlig udvikling
• Højere selvstændighed og modighed

• Udvidet horisont ift. forskellighed mellem mennesker 
og kulturer

• Faglig udvikling
• Engelsk - og lidt af alt muligt andet....

• Fag, man ikke kan få på AU

• Internationalt samarbejde

• Oplevelser for livet

• Venner rundt verden 

• (CV)



Gode råd med på vejen

1. Til tider er det totalt uoverskueligt, men det er det hele værd – og det kan sagtens lade sig gøre
• Ansøgningsprocessen

• Søg så mange fag til forhåndsgodkendelsen

• Kontakt til international koordinator på værtsuniversitetet

• Legater – der er nok af dem til os på Nat-Tech

2. Kollegie eller kollektiv – svært at danne relationer ellers

3. Kun vigtigt at bestå, for karaktererne overføres ikke – masser af fritid, brug og nyd den!

Tvivler du? Så tag afsted! 



Spørgsmål?

ellers

God tur!

Kontakt mig endelig:
Janne Bille Mønster på FB

jannebille@hotmail.dk
201805705@post.au.dk

jaeols@rm.dk
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mailto:201805705@post.au.dk
mailto:jaeols@rm.dk

