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Oplægets indhold 

n  Hvorfor søge legater? 

n  Kom godt fra start 

n  Hvad skal ansøgningen indeholde? 

n  Gode råd 

n  Hjemme igen 

n  Spørgsmål? 
n  Husk evt. slide nummer 
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Hvorfor søge legater? 

n  Mange omkostninger i forbindelse med at studere i udlandet 
n  Flybillet, tuition fee, forsikring, bolig, visum… 
n  Ture og fede oplevelser 

n  En god timeløn 
n  Det kan være svært at finde tid til et fritidsjob, når du er af sted 

n  Undgå (alt for store) økonomiske bekymringer – det gør opholdet 
meget sjovere! J  

 

 

Kan det betale sig? – Ja! 

 Jeg fik 87.500 kr, men det er tidskrævende - så følg 
med lidt endnu J 
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Kom godt fra start 

n  Struktur og planlægning 
n  Start i god tid 

n  Opret et Ecxel ark, så er du klar til at lave en oversigt 

n  Find legaterne - Denne del af processen er tidskrævende… 
n  Studernede Online, www.so.dk 

n  Legatnet.dk 

n  Legathåndbogen inkl. CD 

n  Netværk (Familie, geografisk tilknytning?) 

n  Universitetets hjemmeside 

n  Google… 
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Oversigt over legater 
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Hvad skal ansøgningen indeholde? 
- det varierer… 

1)  Ansøgningsskema 

2)  Ansøgningen 

3)  Budget 

4)  Andre bilag 
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1) Ansøgningsskema 

n  En blanket som nogle fonde kræver, at du udfylder 

n  Anskaf skemaet i god tid 
n  Nogle ønsker en frankert svarkuvert 

n  Udfyld skemaet så grundigt som muligt 
n  Tag en kopi, som du kan “øve” dig på 

n  Vedhæft alt hvad der bliver efterspurgt 

n  Læg altid ansøgningsskemaet øverst i kuverten 
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2) Ansøgningen 

n  Den tekst du selv skriver 

n  Maks 1-2 sider 
n  Side 1/Forside: Indholdsfortegnelse, personlige oplysninger, 

uddannelsesoversigt, datoer, osv… 
 
n  Side 2: Motivation for ansøgning 

n  Mit formål med at studere i udlandet – kort intro 
n  Hvad kan udlandet tilbyde, som DK ikke kan? 
n  Hvad vil jeg opnå ved at studere i udlandet? 
n  … 
 
 
Her kommer et eksempel… 
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Hvorfor vil jeg studere i udlandet? 

Uddannelsen i Danmark 

Med udlandsopholdet håber jeg, … 

Hvorfor QUT? 

Baggrund, født, gymnasium, (kort) 

Jeg håber at De vil se positivt på min 
ansøgning, muliggøre mit ophold 
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3) Budget 

n  Opret et Excel Ark 

n  Gør det overskueligt  

n  Følg EDU’s vejledende skabelon for de enkelte universiteter 

n  Der skal naturligvis være underskud – ellers ser fonden 
ingen grund til at give dig pengene 

n  Indsæt kilder, så dine beløb er troværdige 

 

 Her kommer et eksempel… 
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Eksempel på budget 
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4) Andre bilag 
n  Dokumentation for studieaktivitet 

n  Print fra STADS 

n  Optagelsesbrev eller bekræftelse fra EDU 
n  Kan eftersendes 

n  Eksamensbeviser  
n  Fx gennemført bachelor 
n  Gode karakter 

n  Forhåndsgodkendelse fra Studienævnet 

n  CV 

n  Årsopgørelse 

n  Udtalelser/anbefalinger 

n  Anden relevant dokumentation 
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Gode råd 

n  Kom tidligt i gang – det tager lang tid at finde legaterne 

n  Lav en skabelon/mappe hvor alle bilag er samlet 

n  Tilpas din standardansøgning til hvert brev (Legatet/Fondens 
navn, dato, osv.) 

n  Ansøgningen: 
n  Vær personlig 

n  Ikke for lang 

n  Korrekt og varieret sprogbrug 

n  Send brevet afsted i god tid 

n  Samarbejd med andre studerende om at finde legaterne 
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Hjemme igen 

n  Send et takkebrev  

n  Send evt. et opdateret budget 

n  Studierejselegater er skattefrie 
n  Du skal have dokumentation for at du har brugt pengene i udlandet 

n  Gem kvitteringer 

n  Tjek din årsopgørelse en ekstra gang 
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Spørgsmål? 

 

 

   Held og lykke med legatsøgningen! 
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