LEGATER

- EN INDTÆGT DU IKKE VIL GÅ GLIP AF -

Tips og tricks til finansiering af dit udlandsophold
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4 FACTS

Legat: Støtte til et bestemt formål
Over 20.000 legater i Danmark
Legatportioner: 1.000 og 20.000 kr.
Flere legater til kandidatstuderende

HVORFOR SØGE
LEGATER?

Realisér din drøm om et udlandsophold
...men er det ikke svært at få tildelt et legat?

EDU-STUDERENDE
SIGER:

”

Søgte kun 3 og fik fra 2.
Er så ærgerlig over, jeg ikke
brugte mere tid på det, for der
var helt sikkert mere at
komme efter!

”

Kom i gang med at søge! Der er
vanvittigt mange legater/fonde, man
kan søge. Jeg har selv fået dækket
hele mit budget med legater!

”

Det er så vildt,
hvor mange penge
man kan hente derude.
Søg, for det betaler
sig!

76% af EDU-studerende
får legater

ANSØGNINGSPROCESSEN

Find
legaterne

Send
takkebrev

Skriv
ansøgningerne

Strukturér
legatinfo

Indsaml
bilag

FIND LEGATERNE
Opslagsværker

Uddannelsessted

www.legatnet.dk

Internationalt kontor

www.legater.nu

Universitetsavisen

www.legatmidler.dk

Rejserapporter fra studerende

www.so.dk/legat

Medstuderende, venner,

Bøger: Kraks Fonds

familie...

og Legatvejviser, Vejviser til
legater og fonde,
Legathåndbogen, Legatbogen

FIND LEGATERNE
Typer af legater:

Andre relationer:

Studierelaterede

Bopæl

Medicin

Baggrund

Handel
Ingeniør
Jura…
Råd:
Lad dig ikke skræmme
af ”svære” legater.

Køn
Økonomi

EDU’s LEGATOVERSIGT

STRUKTURÉR LEGATINFO

INDSAML

ANSØGNINGSDOKUMENTER
Typiske ansøgningsdokumenter:
•

Motiveret ansøgning

•

Budgetoversigt

•

Karakterer

•

CV

•

”Kontakten” med universitetet/praktiksted

Ekstra:
•

Anbefalinger – professorer & arbejdsgiver

SKRIV ANSØGNINGERNE

SKRIV ANSØGNINGERNE

Din motivation på 1 side

Formål
Til hvilket formål søges legatet?
Kvalifikationer
Hvorledes opfylder du fondets krav?
Beløb
Hvor meget ansøger du om?
Projektbeskrivelse
Nærmere beskrivelse af formålet med opholdet?
Motivation
Hvem er du og hvad kan du opnå?
(Både akademisk og personligt)

LEGATSØGNING
- EKSEMPEL -

Dansk Tennis Fond
Ansøgning om finansiel støtte til studieophold ved James Cook University i efteråret 2015
Indhold:
-

Motiveret ansøgning
Budget
Karakterbevis
Bachelordiplom
CV
Optagelsesbrev
Udtalelse fra vejleder, professor XXXXXXXXXXXXXX

Jeg håber, at I vil imødekomme min ansøgning, og jeg står gerne til
rådighed med yderligere information.
Med venlig hilsen
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Tlf.: XXXXXXXX
E-mail: XXxXXXXXXXX

Motiveret ansøgning
Til hvilket formål søges legatet?
Dansk Tennis Fond søges om 10.000 DKK til dække af dele af huslejeudgifter i forbindelse med et semesters
biologistudier på James Cook University (JCU) i Townsville, Australien. Jeg vil tage fuldt point i dette
semester og det meritoverføres efterfølgende til min danske kandidatgrad i biologi. Optagelsesbrev fra JCU
foreligger og forhåndsgodkendelse for fagene er søgt.

Hvorfor James Cook University i Australien?
Jeg har valgt at søge ind på JCU, idet de har et bredt udvalg af fag og stor ekspertise indenfor det marine
område, som er mit primære interessefelt. Da Danmark er et land med stor kyststrækning og et rigt marint
liv, vil fagene være med til fagligt at ruste mig til en bred vifte af jobmuligheder indenfor naturforvaltning
såvel som forskning indenfor og bevarelse af de marine områder i Danmark. På JCU, og i Australien
generelt, bliver der lagt stor vægt på naturbevarelse og forvaltning. Jeg vil derfor kunne styrke min viden
indenfor disse felter i langt højere grad end jeg kan i Danmark, og denne viden kan være vigtig i
beskyttelsen af den danske natur i en tid, hvor klimaet er i forandring. Via studieopholdet forventer jeg
også at udvikle mine engelskkundskaber, hvilket har været medvirkende til, at jeg har søgt om optagelse på
et australsk universitet. Jeg har ydermere store forventninger til det internationale miljø på JCU, som vil
åbne døre for både venskaber og faglige sparringspartnere, som på sigt vil give en god grobund for et bredt

BUDGET
BUDGET'Queensland'University'of'Technology
Budgetoverslag:
Udarbejdet'for:

Studieophold'på

Valutakurs

1*AUD*svarer*til

Forudsætninger
Universitet:
ProgramAnavn:
Studieperiode:
Antal*måneder:
Antal*uger:
Antal*semestre:

Queensland'University'of'Technology

5,2

Queensland*University*of*Technology
Management*Engineering
Foråret*2015
4,7
20,2
1

UDGIFTER
Undervisningsafgift
Overseas*Student*Health*Cover*(Obligatorisk)
Bøger:
Bolig:
Mad:
Transport:
Underholdning:
Telefonabonnement
Etableringsomkostninger

AUD
$*****************************9.828
$********************************258
$********************************500
$********************************300
$********************************120
$***********************************30
$***********************************70
$***********************************50
$********************************500

Pr.*Studieperiode
Pr.*Studieperiode
Pr.*Studieperiode
Pr.*Uge
Pr.*Uge
Pr.*Uge
Pr.*Uge
Pr.*Måned
Engangsudgift

Udgifter'i'udlandet:
Ansøgningsgebyr:
SprogAtest:
Visumafgift:
Flyrejse*(Tur/Retur):
Obligatorisk*rejseforsikring:
Husleje*i*Danmark
Køb*af*kuffert

AUD*i*alt
$************9.828
$****************258
$****************500
$************6.060
$************2.424
$****************606
$************1.414
$****************235
$****************500

DKK*i*alt
kr******************51.106
kr********************1.342
kr********************2.600
kr******************31.512
kr******************12.605
kr********************3.151
kr********************7.353
kr********************1.222
kr********************2.600

$''''''''''21.825 kr'''''''''''''''113.490
kr*********************************A
kr*********************************A
kr****************************3.327
kr**************************15.000
kr****************************4.500
kr****************************4.000
kr****************************1.200

Engangsudgift
Engangsudgift
Engangsudgift
Engangsudgift
Engangsudgift
Pr.*Måned
Engangsudgift

kr************************A
kr************************A
kr********************3.327
kr******************15.000
kr********************4.500
kr******************18.800
kr********************1.200

Udgifter'i'Danmark:

kr'''''''''''''''''42.827

Udgifter'i'alt:

kr'''''''''''''''156.317

INDTÆGTER
SU*(før*skat):
Udlandstipendium:

kr****************************5.200 Pr.*Måned
kr**************************35.000 Pr.*Studieperiode

kr******************24.440
kr******************35.000

Legater:
IDAs*LåneA*og*hjælpefond
Verner*Overgaards*Familiefond
Dansk*Forening*for*Kvalitet
Dansk*Tennis*Fond
Oticon*Fonden
Knud*Højgaards*Fond

kr****************************5.000
kr****************************6.000
kr**************************15.000
kr**************************10.000
kr****************************8.500
kr**************************10.000

kr********************5.000
kr********************6.000
kr******************15.000
kr******************10.000
kr********************8.500
kr******************10.000

Samlet'indtægter:

kr'''''''''''''''113.940

SAMLET'UDGIFT'TIL'FINANSIERING:'

kr''''''''''''''''W42.377

5 GODE RÅD
Sæt god tid af
”Jeg gik i gang et år før jeg skulle af sted og nåede derfor mange ansøgningsrunder. Og så satte jeg 4-5 timer
af om ugen til dette ”legatprojekt” – Frederik A. Andersen

Søg kun legater, hvor du opfylder kriterierne og find dem, der passer til din profil
”Der findes legater, hvis eneste krav er, at du skal på studieophold i udlandet. Så findes der også legater til
piger fra Nordjylland, som går på CBS, hvis mormor hed Bente og var med i 2. verdenskrig. Find specifikke
legater, der lige passer på dig. Der er selvsagt færre ansøgere hertil, så der er større chance for at få tildelt et
legat” – Nick Hvidtfeldt

Skil dig ud i din motiverede ansøgning
”Vær kreativ med ansøgningen og husk at vise din passion og personlighed. Det er det, der skiller dig ud fra
de andre ansøgere” – Anh Lam

Søg legater før, under og efter dit ophold
”Brug nogle timer hver måned til at søge legater efter du er taget af sted! Mange legater kan godt søges,
selvom dit ophold er påbegyndt” – Stephanie Sødorf

Send til tiden
”Eftersend evt. manglende dokumenter efter deadline, det går ikke at misse en deadline” – Troels Christensen

SEND TAKKEBREV
Når du modtager et legat, så husk at sende takkebrev
God mulighed for refleksion
Fondene opmuntres til fortsat at støtte dig

LEGATER & SKAT
Er legatet skattefrit?
Rejselegater = Skattefrie
(når midlerne anvendes til rejse- og opholdsudgifter)
Almindelige studielegater = Skatteberettigede

Råd:
Gem kvitteringer fra dit
ophold – så får du ikke
problemer med
skattevæsenet.

KAN DET BETALE SIG?

Gode råd fra en tidligere studerende:
”Jeg fik 115.000 kr. – hvor er det vildt!”

Motiveret ansøgning
Modtag ét legat
Timeløn

= 30 timer
= 10.000 kr.
= 333 DKK (oftest skattefrit)

Konklusion: Ja, det kan godt betale sig!

GOD ARBEJDSLYST

HUSK:
Det tager tid at søge legater,
men det er ofte det hele værd.

