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Min legatproces 



+
Kort om mig 

  Christian Dybro 

  Færdiggjorde Cand. Oecon i sommeren 2011 

  Læste på San Diego State University i efteråret 2010 

  34.000 studerende  

  Californiens 5. største universitet 



+
Modtagne legater 

  AAU’s internationaliseringspulje: 8000.- 

  Oticon Fonden: 7000.- 

  Konsul Axel Nielsens Mindelegat: 5000.- 

  Knud Højgaards Fond: 8000.- 

  Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond: 3000.- 

Andre indtægter: 

  Udlandsstipendium fra SU-kontoret: 22.940.- (2010-priser)  

  SU i udlandet: 24.195.- 



+
Overvejelserne inden 

  Vil jeg søge alt?  

  Hvor lang tid vil jeg bruge?  

  Hvor mange legater forventer jeg? 

  Hvordan skal min proces være?  

  Laver jeg det hele i et Excel-ark? 



+
Søgemaskiner 

  Det Internationale Kontor 

  Internettet (Tjek om legaterne stadig er gældende) 

  Kraks legathåndbog 

  Ældre studerende  

  Fif: Gå sammen i en gruppe og undersøg hvilke legater, der 
stadig er gældende – lav evt. et Excel-ark 



+
Hvad skal der oftest vedlægges? 

  Udtalelser fra undervisere 

  Karakterer fra universitetet 

  Optagelse på det udenlandske universitetet  

  Budget (Skriv til studerende, der har haft læst samme sted) 

  Start i god tid, da legatprocessen tager lang tid!  



+
Motiveret ansøgning 

  Skriv en standard ansøgning, som kan bruges som udgangspunkt  
  Hvem er jeg?  

  Hvor skal jeg læse henne? 
  Hvorfor vil jeg læse der? Hvad får jeg ud af det? 

  Hvad ligger virksomhederne vægt på?  
  Gør ansøgningen målrettet og personlig 

  Hvad får de ud af at støtte mig? 

  Hvor meget søger jeg? 
  Tjek hvad fondene evt. tidligere har givet 

  Mit samlede budget og hvad mit forventede ”underskud” vil være … 



+
Takkebrev 

  God stil at sende takkebrev 

   Standard takkebrev, der kan sendes til alle fondene 

  Husk: 
   Krævede nogle fonde, at der blev sendt karakterer fra 

udlandsopholdet efterfølgende?  

  Afleveres budget?  

  Skrives en artikel? 



+
Når du er kommet hjem igen… 

  Meritansøgning  
  Inden opholdet laves der en forhåndsmeritansøgning  

  Hold løbende kontakt, hvis der sker ændringer under opholdet 

  Send karakterer efter udlandsopholdet til studienævnet og opnå 
merit for opholdet 

  Karaktererne fremstår som “meritoverført” på dit samlede bevis  

  AAU’s internationaliseringspulje 
  Udfyld evalueringsskema for at få de sidste 1.000 kr.  



+
Opsummering 

  Det Internationale Kontor 
  Evalueringer fra tidligere studerende 

  http://internationaltkontor.aau.dk 

  Snak med tidligere studerende – især fra folk, der har læst 
det samme sted 
  Legater, budget, oplevelser, boligforhold 



+ ... god fornøjelse med legatprocessen 

  Hvis I har spørgsmål, skal I være velkommen til at komme 
herned bagefter 

  Ellers kan I skrive til mig på: chrdybro@hotmail.com 


