
22. OKTOBER 2020
AARHUS 
UNIVERSITETAU

UDVEKSLING
MEDICIN

2021/22



22. OKTOBER 2020

 Hvordan du kommer i gang?

 Hvor kan du komme hen? 

 Hvordan søger du?

 Spørgsmål?

HVAD SKAL VI IGENNEM
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 Dette oplæg bliver ikke optaget, men slides kommer til at ligge FB

 Stil gerne dine spørgsmål i chat – jeg samler op til sidst

 Skriv gerne i chatten:

 Hvad semester læser du

 Hvor vil du allerhelst hen

 Hvornår vil du helst på udveksling?

HVORDAN OG HVORLEDES
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 Udvid din akademiske horisont, mød en anden kultur

 Udvid din personlige horisont

 Få international forståelse, opbyg internationalt netværk

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

 Styrk 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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HVOR KAN DU KOMME HEN PÅ EN AU-AFTALE?

https://au.adv-pub.moveon4.de/home-page-1591/






MEDICIN – MULIGE DESTINATIONER 2021/22*

Kommer du på udveksling i 
Norden/EU ved et af vores 
partneruniversiteter kan du 

få et Erasmus+ eller et 
Nordplusstipendie.

Universiteter med fagpakker 11. semester Universiteter med fagpakker 10. semester Andre muligheder

Efterår Forår
Australien: University of Adelaide x
Australien: Deakin University x
Italien: Università Cattolico Sacro Coure, Rome x
Italien: University of Bologna x
Norge: UiT The Arctic University of Norway x
Norge: Universitetet i Bergen x x
Norge: Universitetet i Oslo x x
Tjekkiet: Charles University
Tyskland: Charité - Universitätsmedizin Berlin

x
(x) x

Tyskland: Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) (x) x
Tyskland: Ruprecht Karls Universität, Heidelberg (x) x
Tyskland: Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (x) x
Slovenien: University of Ljubljana x
Spanien: University of Barcelona x x
Sverige: Karolinska Instituttet x x
Sverige: Uppsala Universitet x (x)
Østrig: Medical University of Graz (x) x
Østrig: Innsbruck Medical University (x) X

Efterår Forår
Sverige: Karolinska Instituttet x x
Norge: Universitetet i Bergen x x

Freemover - Rejs Ud på egen hånd

Summer University kursus i udlandet (typisk 
juli/august) – er der en aftale gennem AU kan du 
ofte få selve kurset gratis.

Health-aftaler, hvor der ikke er identificeret 
fagpakker – led selv i MoveOn

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

Summer University kursus i 
udlandet. Du finder masser af 

tilbud i hele Europa.  

Tager du på udveksling 
udenfor EU gennem en 

aftale eller på egen 
hånd kan du søge et 

fakultetsstipendie.

Obs. Fagpakkerne er ikke specielt udbudt af partneruniversitetet til studerende fra Aarhus Universitet. 
Du skal derfor være indstillet på selv at skulle følge op med værtsuniversitet om kombinationen stadig kan lade sig gøre. 

Du kan finde 
inspiration fra 

tidligere 
godkendte kurser 
i udlandet på din 

studieportal

(x) Kan i visse tilfælde lade sig gøre

* med forbehold for ændringer



22. OKTOBER 2020

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

 Nogle destinationer kan man kun søge ud på i efteråret eller i foråret. 

 Det vil fremgå af MoveOn databasen, hvilket semester du kan søge en 
aftale (opdateres senest 1/11)
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UDVEKSLINGSMULIGHEDER - 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 

 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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ANDRE TING DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

 Økonomi
Overvej hvad dit budget er – der er stor forskel på at vælge Spanien 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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HVORDAN SØGER DU?
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ANSØGNINGSFRISTER

 Efteråret 2021 og/eller foråret 2022 

Online ansøgning åbner den 1. november 2020

Ansøgningsfrist: 1. december 2020

 Foråret 2022 (hvis der er flere pladser)

Online ansøgning åbner den 1. april 2021

Ansøgningsfrist: 1. maj 2021
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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 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

 Karakterbevis

 Evt. sprogdokumentation (ikke obligatorisk på dette tidspunkt)

 Medicin 11. semester: Motivation (på engelsk, max 1 side)*
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KRITERIER FOR TILDELING AF UDVEKSLINGSPLADSER

 Opfylde flest mulige drømme

 Prioriteter – vi vil gerne udnytte fleste mulige pladser

 Studieanciennitet (studerende, der på udrejsetidspunktet er på min. 10. 
eller 11. semester)

 Karaktergennemsnit

 Motivation (på engelsk). Kun 11. semester*

*Hold øje med studieportalen
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HVAD KAN DU MERIT FOR?

 Gynaecology-Obstetrics and Pediatrics (30 ECTS)

 Hoved og nervesystem (10 ECTS)

 Psykiatri (10 ECTS)

 Specialet skrives med vejleder fra AU
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VÆRD AT FÅ MED

 Der kan være elementer, som du ikke får undervisning i

 Der kan være forskel på mængden af klinik

 Du skal selv være opsøgende i forhold til fag/klinik

 Du skal forvente selv at skulle lave opfølgende arbejde ifht. fag
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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 kun i 
visse tilfælde gives videre til en medstuderende 

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

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 studievejleder/internationale 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)
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SUMMER UNIVERSITY KURSER 



22. OKTOBER 2020

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. 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:health.studyabroad@au.dk


SPØRGSMÅL
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