
SU
Hvis dit ophold er en del af din danske uddannelse, kan du få 
din SU (og SU-lån) med til udlandet. Er dit ophold ikke en del af 
en dansk uddannelse, kan du ikke få SU eller SU-lån med til dit 
ophold. 

Søger du ind på en hel uddannelse på bachelor- eller 
kandidatniveau, eller en top-up bacheloruddannelse, kan du få 
SU (og SU-lån) med til udlandet, hvis uddannelsen er godkendt 
af SU-styrelsen.

SU-LÅN
Du har mulighed for at optage et månedligt SU-lån i de måneder, 
hvor du får SU til at supplere finansieringen af dit ophold.

LEGATER
Der er gode muligheder for at finansiere dit ophold i udlandet 
ved hjælp af legater. Der findes nemlig mere end 20.000 legater 
i Danmark. Cirka 75% af de studerende, som EDU har hjulpet af 
sted, har fået legater til opholdet, flere endda over 100.000 kr. til 
et enkelt semester i udlandet.

UDLANDSSTIPENDIUM
Som dansk statsborger er du berettiget til en videregående 
uddannelse, som staten betaler for. De penge, som en dansk 
uddannelsesinstitution skulle have haft for at uddanne dig 
(taxametertilskuddet), kan du tage med til udlandet i op til 2 år. 
Satserne for udlandsstipendium ligger normalt mellem 21.500 
kr. og 44.800 kr. pr. semester. Satserne afhænger af, hvilket 
fagområde det drejer sig om.

UDLANDSTUDIELÅN
Udlandsstudielån er et lån, som kan søges i supplement til 
udlandsstipendium. Med udlandsstudielånet kan du låne et 
beløb, der svarer til en eventuel difference mellem det beløb, 
du er berettiget til i udlandsstipendium og den udenlandske 
uddannelses undervisningsafgift. Du kan dog maksimalt låne i 
alt ca. 100.000 kr.

KONTAKT EDU
...for at høre mere om, hvordan du kan finde det rigtige match 
mellem dine økonomiske muligheder og dine udlandsdrømme. Ring 
på 70 20 28 24 eller skriv til os på vejledning@edu-danmark.dk.
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Nikolaj Plads 26, 2. sal
1067 København K
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