
”Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv!”
Pernille Hjort, EDU studerende

”En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt”
Lao-tse, kinesisk filosof

”Alt taget i betragtning, er der kun to slags mennesker i verden. 
Dem der bliver hjemme og dem der ikke gør det”

Rudyard Kipling, engelsk forfatter

VELKOMMEN



AGENDA

• Hvem er EDU?
• Hvordan hjælper EDU?
• Hvor kan vi hjælpe dig hen?
• Hvordan gør du?



HVEM ER EDU?

• Privat organisation
• Dansk repræsentant for mere end 50 udenlandske 

universiteter
• Praktikmuligheder i 5 storbyer
• IELTS-administrator



Vi hjælper ansøgere med 
optagelsesprocessen til:

• Study Abroad (1-2 semestre)
• Kombination af studie og 

praktik
• Bacheloruddannelse – Top-Up
• Kandidatuddannelse (1-2 år)
• Praktik
• Andre programmer

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?



VI HJÆLPER DIG HELE VEJEN

• Gratis personlig vejledning - før, under og efter opholdet

• Enkel ansøgningsproces
• Rabat på udvalgte partneruniversiteter
• Særlige aftaler – krav

• Ingen begrænsning på pladser
• Information om finansiering
• Pre-departure guide og pre-departure møde
• Kontakt med andre studerende



PROBLEMKNUSER

”Og så vil jeg lige takke for 
jeres altid sublime service! Det 

så skønt altid at få afklaret -
og ligeledes fundet en løsning 

på spørgsmål og bekymringer! 
I gør det så godt! :-)”

"Edu giver en rigtig god 
service og jeg var ikke kommet 
af sted uden dem 😊 EDU Days 
messe og predeparture mødet 

er uundværlige”

”Ud over det har EDU facebook gruppen været 
uundværlig i de første par uger hernede. Jeg har ses meget 

med de andre, og de har holdt den første ensomhed på 
afstand, ud over det er jeg endt med at flytte sammen med en 

anden dansk pige, som jeg fik kontakt med gennem 
Facebook gruppen”



PRAKTIK

• Boston, Hong Kong, Mumbai, San Francisco og Toronto
• 8 eller 12-ugers praktikforløb
• Få ansøgningskrav
• Pakkeløsning



PRAKTIK 
- PAKKELØSNING -

• AIC finder praktikplads
• Optimering af CV  
• Forberedelse til samtale
• Visum
• Bolig
• Arrangementer
• Kontaktperson



PRAKTIK 
- TIDSPERSPEKTIV -

• Vælg destination
• Send ansøgning 5 måneder før
• Skype 4 måneder før
• Depositum 3 måneder før
• Jobinterview 3 måneder før
• Praktikplads 2 måneder før
• Betaling 2 uger før



PRAKTIK
- MERE INFORMATION -



UDVEKSLING

Universitetsaftaler

Begrænset antal pladser

Gratis

Ud på egen hånd / 
freemover

Ubegrænset antal pladser
Tuition Fee

(udlandsstipendium)

STUDY ABROAD via EDU

STUDY ABROAD VS. UDVEKSLING



• Hvorfor vil du gerne ud?
• Hvad vil du gerne have med hjem?

TO SPØRGSMÅL TIL DIG



STUDIER OG PRAKTIK



HVORDAN GØR DU?

Valg af 
destination

Send 
ansøgning

Optagelse
Inden 
afrejse

Semester-
start

Hjemme 
igen



VALG AF UNIVERSITET

Gør dig nogle overvejelser om:
• Det faglige aspekt
• Det kulturelle udbytte
• Det geografiske element



HVOR HAR ANDRE SOM DIG LÆST?



FIND DIT STUDIUM



DIN STØRSTE UDFORDING?



TYPISKE UDFORDRINGER

• Kommer jeg til at føle mig alene?
• Har jeg råd?
• Kan jeg få en plads?
• Kan jeg nå det?
• Har jeg styr på det hele?
• Kan jeg finde en bolig?



Hvad kan jeg læse?
Her kan du finde frem til fag og hvilke 

studietyper, der er mulige på 
universiteter.

Hvordan søger jeg?
Her kan du læse mere om 

optagelseskrav, engelskkrav, 
ansøgningsproces etc.Økonomi

Her kan du finde information om, 
hvad dit ophold vil koste, 

budgeteksempler etc.



HUSK …

Få undersøgt reglerne for:

• forhåndsgodkendelse 
• praktikkontrakt



HVORNÅR SKAL DU SØGE?

• Study Abroad 4 måneder før
• Hel uddannelse 7 måneder før
• Praktikophold 1 måned før deadline

Bonusinfo - Jo før du starter, jo før kan du søge legater.



OPTAGELSE

Svar på ansøgning efter ca. 6-8 uger



HVOR MANGE BLIVER OPTAGET?

98% af alle studerende, der søger ud 
gennem EDU bliver optaget



OPTAGET – HVAD SKAL JEG SÅ?

• Læs pre-departure guiden
• Start din legatsøgning
• Søg om studievisum
• Deltag i pre-departure møde



EDU Study Abroad rejseforsikring

• Studie i udlandet
• Billig forsikring med god dækning
• Ekstra bagagedækning
• Høj dækning af enkeltgenstande 

(mobil, pc mm.)

REJSEFORSIKRING



UDLANDSSTIPENDIUM
- GENERELT -

BEMÆRK: 
Beløb afhænger af studieområde + forhåndsgodkendelse af ECTS points. Ved professionshøjskoler 
kan beløb for f.eks. økonomiske fag udløse mere end 23.000 kr. pr. semester.



UDLANDSSTIPENDIUM
- STUDY ABROAD -

• Bachelor- og kandidatniveau
• Forhåndsgodkendelse nødvendig!
• Søg via dit SU-kontor



UDLANDSSTIPENDIUM
- HELE UDDANNELSER -

• Kun på kandidatniveau – mindst 60 ECTS
• Fra Fast Track-listen på SU-styrelsens hjemmeside
• Søg via SU-styrelsen – www.su.dk



HUSK AT SØGE LEGATER

• 20.000 legater i Danmark
• 75% af EDU-studerende får legater
• Legatliste

Eksempel
Tidsforbrug: 30 timer
Tildelt legat: 10.000 kr.
Timeløn: 333 kr.



HVORDAN FÅR DU RÅD?

Eksempel:
Mads læser business i 
Danmark.

Han skal betale 50.000 kr.*
i undervisningsafgift for et 
semester

Mads får 23.000 kr. med i 
udlandsstipendium

*Gennemsnittet for alle EDU-studerende



STUDIESTART

Efterår:
Juli – oktober (afhængigt af land)

Forår:
Januar – marts (afhængigt af land)

Sommer:
Nogle universiteter udbyder 

sommerkurser

Praktik:
Juli, September og Februar



HUSK PÅ…



FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

Få inspiration og connect med studerende, 
der læser på din drømmedestination.

Find os på



DIT NÆSTE SKRIDT

1. Hvad, hvor & hvornår?
2. Kontakt EDU:

vejledning@edu-danmark.dk
3. Send din ansøgning af sted


