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Ansøgningserklæring 
 
Velkommen til EDU!  
 
Vi er glade for, at du har valgt os til at hjælpe dig til udlandet i praktik.  
 
Det er vores målsætning at yde den bedst mulige støtte til dig igennem hele processen, og vi 
vil gøre vores bedste for, at du vil opleve processen som enkel og gennemskuelig. Det er 
vigtigt for os, at du får det bedst mulige praktikophold i udlandet, og vi vil derfor også 
forsøge at hjælpe og vejlede dig under dit praktikophold i samarbejde med AIC i det 
omfang, det er os muligt. 
 
Det er dog ikke alting, som vi kan hjælpe med og heller ikke alt, som vi har indflydelse på. Vi 
ved en masse om de procedurer og forhold, som er specielle for dig som dansk studerende, 
men selvom vi har en masse viden om disse forhold, så er vores indflydelse på beslutninger 
hos danske myndigheder og de udenlandske partnere naturligvis begrænset.  
 
For at undgå misforståelser er det derfor vigtigt, at du ved, hvad du kan forvente af os, hvad 
vi ikke har indflydelse på, og hvad du selv er ansvarlig for. Derfor beder vi dig læse 
nedenstående igennem og underskrive på sidste side for at bekræfte, at du er indforstået 
med disse vilkår. 
 
Vi glæder os til at hjælpe dig til udlandet! 
 
EDU arbejder på vegne af de udenlandske universiteter og 
andre samarbejdspartnere, men alle ansøgere er vores 
kunder, og din tilfredshed er meget vigtig. Derfor lover EDU: 
 

• at dine interesser er i centrum i vejledningen om praktikmuligheder, der er 
nøje udvalgt på baggrund af fagligt udbud og med fokus på kvalitet.  

• at vi dagligt arbejder på at holde vores viden opdateret. Eventuelle 
ændringer, som vi er bekendt med, vil blive videreformidlet til dig, vores 
vejledere og/eller opdateret på hjemmesiden hurtigst muligt.  

• at EDU vil bruge dine erfaringer  – positive såvel som negative – omkring 
vores service m.v. for at vi kan blive endnu bedre til at hjælpe studerende til 
udlandet. 

 
 
Du anerkender og accepterer:  
(Vedrørende det udenlandske universitet) 

 
• at du er forpligtet til løbende at holde dig orienteret på vores hjemmeside, da 

procedurer kan ændre sig undervejs. 
• at EDU frasiger sig ansvaret for eventuelle ændringer af krav, som EDU ikke 

er blevet gjort bekendt med.  
• at ansvaret for kvaliteten ligger hos praktikpladsen – ikke hos EDU.  
• at du indgår en aftale direkte med praktikstedet og AIC, ikke med EDU. 
• at du er forpligtet til at overholde regler praktikpladsen sætter op.  
• at du er forpligtet til at overholde regler og love vedrørende dit visum. 
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• at EDU ingen indflydelse har på, 
hvilken praktikplads du får. EDU forsøger dog altid at støtte dig i processen 
bedst muligt og arbejder med vores partner for at sikre det bedste match. 

• at du skal informere EDU hurtigst muligt, hvis du ønsker at trække din 
ansøgning tilbage eller vælger ikke at tage imod praktikpladsen. 

 
 
Du anerkender og accepterer:  
 (Vedrørende danske institutioner, offentlige enheder og lignende) 

 
• at EDU ingen indflydelse har hos de danske uddannelsesinstitutioner eller 

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Forholdet til 
disse enheder er mellem dig og den relevante enhed. 

• at EDU kan vejlede generelt om visumregler og SU, men ikke har nogen 
indflydelse på, hvorvidt disse bliver bevilliget eller ej.  

• at EDU gør sit bedste for at levere opdateret information, men fraskriver sig 
ansvaret for eventuelle ændringer, som skulle være sket siden sidste 
opdatering af materiale.  

• at du selv er ansvarlig for, at alle formelle og påkrævede dokumenter (visum, 
SU o.l.) er i orden før din afrejse. 

• at officiel kommunikation fra EDU primært vil foregå via e-mail, og at du 
derfor bør tjekke din e-mail regelmæssigt. Du er ansvarlig for at levere 
opdaterede kontaktoplysninger til EDU. EDU tager selvfølgelig ansvaret for, at 
e-mails bliver sendt – men ikke for, at de når frem til din indbakke. 

• at EDU ikke kan tage ansvaret for fremsendte originale dokumenter, så send så 
vidt muligt kopier verificeret af din hjeminstitution eller anden officiel 
myndighed. Send aldrig dit pas med almindelig post.  

• at EDU samarbejder så vidt muligt med de danske uddannelsesinstitutioner 
for at sikre kvaliteten og en lettere proces. I den forbindelse ønsker flere 
uddannelsesinstitutioner, at EDU oplyser, hvem vi sender på studieophold. 
EDU videregiver ikke disse oplysninger uden din tilladelse, så hvis du er 
indforstået med, at EDU samarbejder omkring dette, så sæt venligst kryds i 
boksen nedenfor: 

 
Jeg giver hermed tilladelse til, at EDU kan videregive oplysninger om 
mit studieopholds varighed, destination og studieretning til min 
hjeminstitution/seneste uddannelsesinstitution. 

 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler hos 
EDU per e-mail eller ringe på telefon 70 20 28 24. 
 
 
Jeg erklærer hermed, at jeg accepterer ovenstående punkter. 
 
 
Dato:____________   Underskrift:______________________________ 
 
Fulde navn i blokbogstaver:______________________________________ 
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Applicant information 
 
 
 
Name 

 
 
 

 
Address in Denmark 
(before departure) 
 
 

 
Street: ______________________     Street number: ____ 
 
Postal code: __________   City: _____________ 
 

 
Citizenship 

 
 
 

 
Date of Birth (m/d/y) 

 
Month:__________ Day:___________ Year: ___________ 
 

 
 
Gender 

 
☐  Female               
 
☐  Male 
 

 
E-mail 

 
 
 

 
Phone number 

 
 
 

 
Commencement of 
internship 

 
☐  Summer 20_____________               
☐  Fall 20 _________________     
☐  Spring 20 _________________     
☐  Alternative period (date to and from) _________________     
 

 
Place of internship 

 
☐  Toronto, Canada  
☐  Hong Kong  
☐  Mumbai, Indien 
☐  San Francisco, USA  
☐  Boston, USA 
☐  London, England 
☐  Other: _______________________________________ 
 

 
Education in Denmark 
 

 
Institution: ______________________________________ 
 
Program of study (in English): _________________________ 
 
Number of passed semesters:__________________________ 
 

 
Contact information for 
your contact person 
(in case of emergency during 
your stay abroad) 

 
Name: _________________________________________ 
 
Phone number:___________________________________ 
 
E-mail:_________________________________________ 
  

 


