au
Ansøgning om udlandsstipendium til studieophold som led i en uddannelse ved Aarhus
Universitet
Bemærk: Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser, når du udfylder skemaet!

CPR-nr.

AU-Studiemail:

Navn

Tlf.nr.

c/o navn
Adresse
Postnr.

By

Land
Jeg er i dag indskrevet på en
Kandidatuddannelse

Bacheloruddannelse

Jeg søger udlandsstipendium til studieophold som en del af min
Bacheloruddannelse

Kandidatuddannelse

Navn på udenlandsk uddannelsessted
Land
Periode

Fra

Til

Antal forhåndsgodkendte ECTS som læses i udlandet

Obligatorisk dokumentation
Vedlagt

Eftersendes
Bekræftelse på optagelse fra udenlandsk uddannelsessted (inkl. start-/sluttidspunkter)
Forhåndsgodkendelse/forhåndstilsagn om merit
Kortfattede fagbeskrivelser af de forhåndsgodkendte fag
Faktura for Tuition Fee
Kvittering fra det udenlandske universitet for modtaget betaling

NB.! Det skal fremgå af såvel faktura som kvittering, hvilket beløb den faktiske studieafgift udgør. Kvittering for
bankoverførsel er ikke gyldig dokumentation. Kvittering kan eftersendes efter udbetaling af udlandsstipendium. Vi
skal have modtaget den senest 6 uger efter studieopholdets sidste dag, da dit udlandsstipendium ellers vil blive
krævet tilbagebetalt. Kvitteringen skal sendes til udlandsstipendium@au.dk fra din studiemail.

fortsættes på næste side

Frister
·

Du kan tidligst søge udlandsstipendium 12 måneder før studieopholdets start.

·

Sidste frist for ansøgning om udlandsstipendium er den sidste dag i det ophold du søger støtte til.

Betingelser
Det er et krav, at:
- du har ret til SU og har klip eller slutlånsrater tilbage, når du starter på udlandsopholdet.
- studieopholdet på forhånd er godkendt til merit.
- du er indskrevet på den AU-uddannelse, hvor meritten skal indgå.
Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde betingelserne inden udlandsstipendium kan udbetales. Læs betingelserne her: www.su.dk

De oplysninger du giver os
Vi bruger dit CPR-nummer, når vi henter oplysninger fra CPR-registret, og når vi overfører penge til din NemKonto. Vi bruger det også, når vi
giver oplysninger til SKAT og til det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SU. I forbindelse med eventuel
tilbagebetaling af udlandsstipendium giver vi Udbetaling Danmark oplysninger om din uddannelsesperiode og bruger også her dit CPRnummer.

Dato

Personlig underskrift

Ansøgningen med relevante bilag skal indsendes til SU-kontoret ved Aarhus Universitet via blanketten på http://studerende.au.dk/su/
udlandsstipendium/

