
”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



HVEM ER EDU?

• Privat organisation
• Dansk repræsentant for over 50 udenlandske 

universiteter
• Praktikmuligheder i 7 storbyer
• IELTS-administrator



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, London, Mumbai, 
San Francisco og Toronto

• 8 eller 12-ugers praktikforløb
• Få ansøgningskrav



NEM ANSØGNINGSPROCES

• Ansøgningserklæring
• CV – på engelsk
• Personal statement – på engelsk
• Karakterudskrifter - verificeret, på engelsk



PRAKTIK 
- PAKKELØSNING -

Academic Internship (AIC) hjælper med:

• At finde praktikplads
• Optimering af CV  
• Forberedelse til samtale
• Visum
• Bolig
• Arrangementer
• Kontaktperson



EDU hjælper med:

• Personlig vejledning, før, under og 
efter

• Pre-departure møde
• Pre-departure guide
• Kontakt med andre studerende
• Betalingen 

PAKKELØSNING



PRAKTIK 
- TIDSPERSPEKTIV -

• Vælg destination
• Send ansøgning 5 måneder før
• Ansøgningsfrist 4 måneder før
• Skype 3-4 måneder før
• Jobinterview 3 måneder før
• Depositum 2 måneder før
• Praktikplads 1-2 måneder før
• Betaling 2 uger før



HUSK …

Få undersøgt reglerne for:

• praktikkontrakt



VALG AF DESTINATION

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



EDU Study Abroad rejseforsikring

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

(mobil, pc mm.)

REJSEFORSIKRING



Pris

Sommer eller Efterår 2019:

• Boston: 3594 USD
• San Francisco: 3676 USD
• Toronto: 2851 USD
• Hong Kong: 2520 USD
• Mumbai: 2356 USD
• London: 2384 USD
• New York: 3594 USD



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.



PRAKTIK
- MERE INFORMATION -



DIN STØRSTE UDFORDING?



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 mig:

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

mailto:lml@edu-danmark.dk

