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DET STORE OVERBLIK

FRA IDÉ TIL AFREJSE

Fra det øjeblik, du får den første idé om at læse i udlandet
til det tidspunkt, hvor du officielt er blevet studerende på
det udenlandske universitet, vil der være en del overvejelser og praktiske ting, som skal gøres. Mange af de ting kan
EDU hjælpe dig med.
Her har vi forsøgt at gøre processen mere overskuelig for
dig, så du ved, hvad din rolle som ansøger er i forløbet, og
hvad vi kan hjælpe dig med.

Terminologi
Følgende forkortelser bruges for
overskuelighedens skyld:
SA
Study Abroad (et kortere studieophold på 3-12 måneder). Ved sommerkurser gælder typisk samme
processer som ved semesterophold.

FD
Full Degree (en hel uddannelse på bachelor- eller
kandidatniveau)
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FASE 1:

VALG AF TYPE PROGRAM

Du bør overveje, om du vil læse:
• et semester eller to som en del af din danske
uddannelse
• en hel uddannelse
• et sommerkursus
• et sprogkursus eller
• et semester eller to som en del af dit sabbatår.
Du overvejer, hvad der passer bedst ind i dine øvrige
planer.
(SA) Hvis opholdet er del af din danske uddannelse,
skal du finde ud af, hvornår det passer ind. Har du et
semester med valgfag, som gør det mere fleksibelt at
finde fag i udlandet, er det et oplagt tidspunkt at rejse
ud.
Bliv inspireret på vores hjemmeside under
Inspiration
Du finder al den information, du skal bruge om
universiteterne på universiteternes profiler
Du kan også følge os på vores Instagram, hvor vi løbende
har takeovers fra studerende, der er på studieophold i
udlandet @edudanmark

Husk at EDU kan hjælpe dig med at afklare, hvilke muligheder du har, så send os endelig en mail eller ring til os,
hvis der opstår spørgsmål.
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FASE 1:

VALG AF UNIVERSITET

Det første du gør, er at undersøge og vælge hvilket
universitet, du gerne vil søge ind på.
(SA) Du tjekker, om du opfylder universitetets optagelsesog engelskkrav.
(SA) Du tjekker fagudbud for at se, om universitetet
udbyder de fag, du har brug for.
(FD) Du vælger, hvilken uddannelse, du vil søge ind på og
tjekker, om du opfylder optagelses- og engelskkravene
til den ønskede uddannelse.
(FD) Du tjekker, om uddannelsen har studiestart i det
ønskede semester (nogle uddannelser har studiestart
to gange om året).

EDU giver dig mulighed for at se, hvilke fag andre
studerende fra din uddannelse har taget i udlandet
med vores søgemaskine Find dine fag og hvilke
studier de forskellige universiteter tilbyder med
søgemaskinen Find dit studium
Hvis du har spørgsmål undervejs i overvejelsesprocessen
hjælper EDU dig med at få et overblik.
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FASE 1:

FINANSIERING

Du overvejer, hvordan du vil finansiere dit ophold og ligger
et budget.
EDU har lavet en budgetskabelon og lagt en masse gode
råd ud på edu-danmark.dk under Finansiering . Det
vil give dig et overblik over de udgifter og indtægter du
vil få.
(SA) Du snakker med dit SU-kontor, så du ved, hvor
meget du kan forvente at få i udlandsstipendium og
eventuelt udlandsstudielån.
(FD) Du undersøger om uddannelsen er optaget på
Fast Track-listen, og om du dermed kan få SU og
udlandsstipendium.
Du snakker eventuelt med andre studerende, som har
fået legater til studier i udlandet, så du har en idé om,
hvordan processen bedst gribes an.
Du begynder ikke at søge legater på dette tidspunkt,
da det normalt kræver en bekræftelse på, at
du har søgt eller et optagelsesbrev. Du kigger
derfor på legatmuligheder og laver plan for
legatsøgningsforløbet.

EDU giver dig links til legatdatabaser og tips til
legatsøgning på vores hjemmeside (og senere i vores
Pre-Departureguide, som du får adgang til, når du er
blevet optaget).
EDU afholder legatoplæg. Se under Arrangementer på
hjemmesiden, hvordan du kan tilmelde dig.
På EDU’s hjemmeside kan du finde information om de
forskellige former for finansiering på edu-danmark.dk
under Finansiering
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FASE 1:

PLANLÆGNING AF ANSØGNING

Du melder dig til en engelsktest, hvis du ikke allerede
opfylder engelskkravene (læs mere på edu-danmark.
dk under Universiteter > (vælg land og universitet) >
Hvordan søger jeg? > Engelskkrav.
(SA) Du sammensætter en liste over fag, du gerne vil
læse i udlandet. Det er en god idé at få godkendt flere
fag end der er krævet, da fag kan være fyldt eller blive
aflyst.
(SA) Du søger en forhåndsgodkendelse fra din danske
uddannelsesinstitution på de fag, du gerne vil tage
(forhåndsgodkendelsen er vigtig, fordi den sikrer, at du
kan få meritoverført dine fag, når du kommer hjem, og
er derudover en nødvendighed for, at du kan få udlandsstipendium).
Der kan være særlige regler, der gør sig gældende for
forhåndsgodkendelser på din uddannelsesinstitution,
som du selvfølgelig er nødt til at overholde. Hvis din
uddannelsesinstitution kræver, at du er optaget på
det udenlandske universitet først, før du kan søge om
forhåndsgodkendelse, er du nødt til at vente med forhåndsgodkendelsen til efter en eventuel optagelse.

EDU er klar til at besvare spørgsmål, hvis de skulle opstå
undervejs.
EDU er den officielle danske IELTS-administrator , så
har du brug for en engelsktest, kan du tage den hos
os.
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FASE 2:

ANSØGNINGEN

Når du er klar til at starte ansøgningsprocessen udfylder
du ansøgningserklæringen online på www.edudanmark.dk under Universiteter > (vælg land og
universitet) > Hvordan søger jeg? > Sådan søger du.
Du følger den ansøgningsprocedure, som du får tilsendt
på e-mail fra din personlige vejleder hos EDU.
Du skaffer de dokumenter, som skal vedlægges,
på engelsk (fra dit gymnasium, nuværende
uddannelsesinstitution, mv.).
Du sender ansøgningen og/eller
ansøgningsdokumenterne til os.

EDU tjekker ansøgningen og dokumenterne igennem, når
vi modtager den fra dig.
EDU sender dig en bekræftelse på, at du har søgt
optagelse på det relevante universitet, som du kan
bruge, hvis du vil søge legater.
EDU sender dig vores legatliste og legatkompendium,
som er et godt udgangspunkt til at få succes med din
legatansøgning.
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FASE 2:

MENS VI VENTER

Du søger legater med ansøgningsbekræftelsen fra EDU
(eller venter, til du har fået et optagelsesbrev fra
universitetet, hvis legatets ansøgningsfrist ligger et
stykke ude i fremtiden).
Du skaffer eventuelt manglende dokumenter til
ansøgningen hurtigst muligt (engelskdokumentation,
mv.), hvis der manglede noget i den oprindelige
ansøgning.
Du bliver inviteret til vores Facebookgruppe for
studerende, som skal af sted til samme land i samme
semester som dig.
(FD) Du søger SU og godkendelse af uddannelsen hos
SU-styrelsen, (hvis du søger ind på bachelorniveau).
(FD) Du søger SU og udlandsstipendium, eventuelt
udlandsstudielån, og godkendelse af uddannelsen hos
SU-styrelsen (hvis du søger ind på kandidatniveau).
(SA) Du venter med at søge udlandsstipendium hos dit
SU-kontor indtil, at du er blevet optaget.

EDU videresender eventuelle manglende dokumenter til
universitetet, når vi har modtaget dem.
EDU afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende din
ansøgning med universitetet, hvis de kontakter os.
EDU rykker universitetet for svar efter otte uger, hvis vi
ikke har hørt fra dem.
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FASE 3:

TILBUD OM OPTAGELSE
Nedenstående er forklaret i detaljer i EDU’s Pre-departureguide, som du får adgang til online, når du er optaget.
Nedenstående har blot til formål at give dig et overblik over denne fase.

EDU giver dig adgang til vores online Pre-departureguide,
som vejleder dig om de ting, du skal have på plads, før
du tager afsted (legater, visum, overvejelser om bolig,
flybilletter og meget mere).
Du modtager dit optagelsesbrev fra os eller direkte
fra universitetet. Det er vigtigt, at du læser alle de
oplysninger, du har fået fra universitetet sammen med
dit optagelsesbrev (offer letter).
Hvis der er angivet nogle betingelser i dit optagelsesbrev,
skaffer du dokumentation på, at du opfylder dem og
sender det til os.
Du sætter dig ind i universitetets ”Refund Policy”, så du
ved, hvor du står, hvis du af en eller anden årsag skulle
beslutte ikke at tage af sted.
Du læser informationen om bolig i EDU’s Predepartureguide og beslutter, om du vil søge bolig on
eller off campus.
Du søger eventuelt bolig på universitetet, hvis det er det,
du gerne vil.
(SA) Du søger udlandsstipendium hos dit SU-kontor
med forhåndsgodkendelse, optagelsesbrev og SUkontorets eget ansøgningsskema.
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FASE 3:

BEKRÆFTELSE AF STUDIEPLADSEN

Du skal bekræfte overfor universitetet, at du accepterer
din plads. Der er mere information om hvordan i EDU’s
Pre-departureguide.

Det varierer, hvordan din studieplads skal accepteres.
Nogle steder, skal du betale dele af eller hele din
tuition fee for at kunne acceptere din plads. Det vil alt
sammen være beskrevet i EDU’s Pre-departureguide.
EDU kan hjælpe dig med at afklare, hvad der er
gældende for det universitet, du søger ind på.
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FASE 3:

VISUM

Du søger visum (hvis relevant).
Du læser visumvejledningen i EDU’s Pre-departureguide
igennem og søger visum, som beskrevet der.
Du kan først søge visum, når du er optaget. Det er
vigtigt at starte visumprocessen, så snart du har den
nødvendige dokumentation.

EDU hjælper dig gennem processen, hvis du har
spørgsmål.
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FASE 3:

DEN ENDELIGE PLANLÆGNING

Du undersøger markedet for flybilletter og køber en.
Du køber en rejseforsikring.
Du bestiller et værelse på et hostel (eller universitetets
temporary accommodation, hvis muligheden
eksisterer), hvis du har besluttet dig for at søge bolig
efter, du er ankommet.
Du bestiller et internationalt kørekort hos Borgerservice,
hvis du har tænkt dig at køre, mens du er i udlandet.

Vi afholder pre-departure webinars, hvor du har mulighed
for at høre om de sidste trin i processen op til afrejse,
stille spørgsmål og blive gjort helt klar til dit kommende
studie- eller praktikophold i udlandet.
EDU giver panikhjælp på falderebet, hvis det skulle være
nødvendigt.
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RIGTIG GOD TUR
På baggrund af vore egne erfaringer og tilbagemeldinger
fra tidligere studerende kan vi kun sige:
Det bliver en oplevelse for livet!
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