
”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 7 storbyer
• IELTS-administrator



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



VI HJÆLPER DIG HELE VEJEN

” Jeg ønskede at være en del 
af en proces, hvor jeg kunne 
hente hjælp hvis nødvendigt. 
Det tiltalte mig at vide, at jeg 
havde en livline i en til tider 

uoverskuelig proces.”

"EDU var klart det letteste og 
mest overskuelige valg. Så 

længe man følger deres guides 
og anvisninger er man 100 % 
sikker på at man ikke misser 

noget”

”Jeg søgte først via mit eget universitet, men havde ikke 
gennemsnittet til at komme afsted på udveksling. Derfor var 
jeg lykkelig for at kunne komme afsted gennem EDU og ikke 
mindst for den meget kompetente vejledning jeg har fået af 

EDU’s medarbejdere.”



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?



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

”De meget populære steder igennem mit universitet er udvalgt 
efter karaktergennemsnit, hvilket kan gøre det svært at komme til 
drømmedestinationen. Og jeg ville gerne rejse sammen med en 

god ven – og igennem EDU kunne det lade sig gøre.”



STUDIER OG PRAKTIK



HVORNÅR SKAL DU SØGE?

• Study Abroad 4-6 måneder før
• Hel uddannelse 7-12 måneder før
• Praktikophold 1-2 måneder før deadline

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



STUDIESTART

Efterår:
Juli – oktober (afhængigt af land)

Forår:
Januar – marts (afhængigt af land)

Sommer:
Nogle universiteter udbyder 

sommerkurser

Praktik:
Juli, September og Februar



• Forskellige for hvert universitet
• Kom af sted uanset dit gennemsnit

OPTAGELSES OG ENGELSKKRAV



Hvordan søger jeg?
Her kan du læse mere om 

optagelseskrav, engelskkrav, 
ansøgningsproces etc.

UNIVERSITETSPROFIL



HVOR MANGE BLIVER OPTAGET?

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



DET ØKONOMISKE ASPEKT

• Priser varierer fra 26.000 – 170.000 kr. 
per semester

• Bolig og leveomkostninger
• Udlandsstipendium, SU og 

udlandsstudielån



HVORDAN FÅR DU RÅD?

Eksempel:
Mads læser business i 
Danmark.

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

Mads får 21.000 kr. med i 
udlandsstipendium

*Gennemsnittet for alle EDU-studerende



HVOR HAR ANDRE SOM DIG LÆST?



FIND DIT STUDIUM



FIND DIT STUDIUM



FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

Få inspiration og 
connect med 

studerende, der læser 
på din drømme-

destination.
Find os på



DIT NÆSTE SKRIDT

1. Find ud af – hvad, hvornår og hvor

2. Kontakt EDU:

70 20 28 24
vejledning@edu-danmark.dk

3. Send din ansøgning af sted

mailto:vejledning@edu-danmark.dk

