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

 Stil gerne dine spørgsmål i chat – vi samler op undervejs.

LIDT PRAKTISK INFO
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 Hvordan kommer jeg i gang?

 Hvor kan jeg se, hvor jeg kan komme hen?

 Hvordan finder jeg fag i udlandet?

 Bilag og udvælgelse

 Sådan søger du

 Det praktiske omkring ansøgning

 Summer University

 Spørgsmål?

HVAD SKAL VI IGENNEM?
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 Udvid din akademiske horisont, mød en anden kultur

 Udvid din personlige horisont

 Prøve nye behandlingsformer og protokoller

 Prøve nye materialer og udstyr

 Få international forståelse, opbyg internationalt netværk

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

 Styrke dine sproglige kompetencer

HVORFOR REJSE UD?
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HVORDAN KAN JEG REJSE UD?

TO MÅDER AT REJSE UD PÅ 

AU’s udvekslingsaftaler Ud på egen hånd / freemover

1.
• Ingen studieafgift

2.
• Hjælp til processen

3.
• SU + Stipendier + 

søge legater

1.
•Studieafgift 
(udlandsstipendium)

2.
•Du finder selv fag ved 
universitet og styrer processen 

3.
•SU + søge legater 

Ikke mod på et helt 
semester i udlandet? 
Overvej at prøve et 

Summer University kursus 
på AU eller i udlandet. 

Du finder masser af tilbud i 
hele Europa.  
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ANSØGNINGSFRISTER

 Efteråret 2022 og/eller foråret 2023 

Online ansøgning åbner den 1. november 2021

Ansøgningsfrist: 1. december 2021

 Foråret 2023 (hvis der er flere pladser)

Online ansøgning åbner den 1. april 2022

Ansøgningsfrist: 1. maj 2022
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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 studievejleder/internationale koordinator Nu – 1. december

3. Ansøg online 1. november – 1. december

4. Modtag svar på ansøgning 13. januar 2022

5. Ansøg om forhåndsgodkendelse af fag ved dit 
studienævn 

Januar-februar 2022
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)
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Søg information på din 
studieportal!



OKTOBER 2021

HVOR KAN DU KOMME HEN PÅ EN AU-AFTALE?

https://au.adv-pub.moveon4.de/home-page-1591/
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VALG AF FAG I UDLANDET
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HVORDAN FINDER JEG FAG?

 Kig efter tidligere forhåndsgodkendelser

 Kig på universiteternes kursuskatalog (link på aftalen i MoveOn)

 Undersøg kurser på rette niveau (BA/KA)

 Undersøg credit points (fx ECTS)

 Det fremgår af MoveOn, hvis der er særlige kurser (fx Medicin og Odontologi)

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/inspirationslister-til-forhaandsgodkendelse/
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HVORDAN FINDER JEG FAG?

 Kig efter tidligere forhåndsgodkendelser

 Kig på universiteternes kursuskatalog (link på aftalen i MoveOn)

 Undersøg kurser på rette niveau (BA/KA)

 Undersøg credit points (fx ECTS)

 Det fremgår af MoveOn, hvis der er særlige kurser (fx Medicin og Odontologi)

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/inspirationslister-til-forhaandsgodkendelse/
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DET PRAKTISKE
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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 få undtagelser)

 Du skal i visse tilfælde opfylde de specifikke krav for de 
partneruniversiteter, som du søger plads hos (typisk karakterkrav)
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BILAG TIL DIN ANSØGNING

ALLE:

 Karakterbevis (kun du ikke har bacheloruddannelse fra AU)

 Evt. sprogdokumentation (ikke obligatorisk på dette tidspunkt)

SÆRLIGE KRAV:

 For Medicin, Odontologi og tandpleje er der desuden krav til yderligere 
dokumentation (jf. ”Trin 2” i Trin-for-trin guiden på din studieportal)
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BILAG TIL DIN ANSØGNING

ALLE:

 Karakterbevis (kun du ikke har bacheloruddannelse fra AU)

 Evt. sprogdokumentation (ikke obligatorisk på dette tidspunkt)

SÆRLIGE KRAV:

 For Medicin, Odontologi og tandpleje er der desuden krav til yderligere 
dokumentation (jf. ”Trin 2” i Trin-for-trin guiden på din studieportal)
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KAN JEG SØGE SAMMEN MED EN VEN?

 Ja, det kan man godt.

 Det er den er af jer med det laveste karaktergennemsnit, der ligger til 
grund for vurderingen

 Tal sammen om og tag stilling til om I vil tages i betragtning til en anden 
plads, hvis I ikke kan komme afsted sammen?

 Søg bredt.
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KRITERIER FOR TILDELING AF UDVEKSLINGSPLADSER

 Vægtet karaktergennemsnit

 Studieanciennitet

 Prioriteter

 Evt. yderligere dokumentation (jf. ”Trin 2” i Trin-for-trin guiden på din 
studieportal)

Ved universitetsbrede aftaler laves der en ligelig fordeling blandt ansøgere 
fra Health’s uddannelser. 

Husk, at hvis du ikke søger – får du ikke en plads. 
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KRITERIER FOR TILDELING AF UDVEKSLINGSPLADSER
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HVAD HVIS JEG IKKE FÅR EN PLADS?

 Hvis der er ledige pladser efter alle har fået tilbudt en plads, laver vi en 
opsamlingsrunde i januar (2nd allocation).

 Vi tilbyder studerende, der ikke har fået en plads at komme på 
venteliste til de pladser de har søgt, men ikke fået.

 Hvis der er ledige pladser til foråret 2023 efter denne første runde, vil 
disse blive slået op i perioden 1.4 – 1.5. 
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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 kun i 
visse tilfælde gives videre til en medstuderende 

 Hvis dit værtsuniversitet aflyser dit ophold (fx pga. Corona), så kan vi kun i 
sjældne tilfælde tilbyde dig en anden plads. 

AFMELDING/AFLYSNING
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OKTOBER 2021

GODE RÅD

 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 evt. karakterkrav. Det vil fremgå i 
databasen 

 Hvis du søger ud på en aftale, hvor der ikke er en fagpakke skal du selv 
lede på  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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GODE RÅD

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

Sydney

 Sprogtest

Hvis dit værtsuniversitet kræver at du skal tage en særlig sprogtest for at blive 
optaget, er det dit ansvar at gøre det – samt at dække udgifterne hertil

 Bolig

Undersøg værtsuniversiteternes tilbud, nogle giver boliggaranti, andre gør ikke
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GODE RÅD

 Vaccinationer

Mange universiteter kræver dokumentation for specifikke vaccinationer. Det er 
dig eget ansvar at kunne dokumentere dette. AU betaler ikke for særlige 
vaccinationer.

 Visum

Til lande udenfor EU, vil der være krav om visum

 Forsikring

Mange universiteter vil have krav til sygeforsikring og lign.
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SUMMER UNIVERSITY
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FACEBOOK

Meld dig ind i Facebook-siden ”Rejs Ud, Health, Aarhus Universitet” 
og få flere tips til udrejse

https://www.facebook.com/groups/544829462346517/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/544829462346517/about/
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KONTAKT

Generel vejledning om udrejse

Kontakt din studievejleder BA.health.udd@au.dk /KA.health.udd@au.dk

Denne vil sende din henvendelse videre, hvis de ikke kan besvare dit spørgsmål. 

Om ansøgningsprocessen, dokumenter mm.:

Rikke Præstegaard, International koordinator, health.studyabroad@au.dk

Har du spørgsmål af faglig karakter, skal du kontakte fagmiljøet. 

mailto:BA.health.udd@au.dk
mailto:/KA.health.udd@au.dk
mailto:health.studyabroad@au.dk
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