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Kort om mig 
l  Karen Marie Kjeldsen 
l  Cand.Oecon.stud. 
l  9. semester 

Studie i udlandet: 
l  Foråret 2011 
l  San Diego State University 
l  5. største Universitet i Californien 
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Typiske spørgsmål 
l  Hvorfor søge legater? 
l  Hvordan finder jeg legaterne? 
l  Hvordan skal jeg gribe det an? 
l  Hvad skal der være i ansøgningen? 
l  Kan det betale sig? 
l  Hjemme igen 
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Hvorfor søge legater? 
l  Mange udgifter ved at læse i udlandet: 

•  Tuition Fee, flybillet, forsikring, bolig, bøger, visum 
•  Ture og oplevelser 

l  Let indtægt mens du er af sted 
•  Typisk intet arbejde 

l  Få et sjovere ophold ved at undgå økonomiske bekymringer 
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Hvordan finder jeg legaterne? 

l  Find kun dem der er relevante for dig! 
•  Legathåndbogen 
•  Netværk; familie, jobbet, geografi etc. 
•  Internationalt kontor 
•  Legatnet.dk 
•  Studerende online 
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Hvordan skal jeg gribe det an? 
l  Start i god tid – 5mdr. før afrejse 
l  Struktur og planlægning 
l  Samarbejde med andre studerende 
l  Lav en oversigt for din proces 
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Hvad skal der være i ansøgningen? 
l  Individuelt fra legat til legat: 

•  Send altid alt efterspurgt materiale 
 

l  Typisk: 
•  Motiveret ansøgning 
•  Optagelsesbrev 
•  CV 
•  Budget 
•  Eksamensbevis 
•  Anbefalinger 
•  Årsopgørelse 
•  Ansøgte legater 
 

l  Lav en skabelon med alt materiale klar 
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Generelt gode råd 
l  Saml alt i én fil 
l  Tilpas din standardansøgning til hvert legat 
l  Lav en forside + indholdsfortegnelse 
l  Tænk på modtageren – tid og type 
l  Få en til at læse korrektur 
 
 

 Struktur, seriøst og gennemarbejdet 
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Motiveret ansøgning 

l  Mit formål med at studere i udlandet? (kort intro) 
l  Hvem er jeg og hvad er min fremtid? 
l  Hvad vil jeg opnå personlig/ fagligt ved at studere i udlandet? 
l  Hvorfor har jeg valgt x universitet? 
l  Hvorfor vælge mig frem for andre? 
 
 

Ikke for lang, korrekt og varieret sprog, overskuelig 
opbygning 
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Budget 

l  Overskuelig 
l  Retvisende –indsæt kilder som  

 belæg for dine beregninger 
l  Vær sikker på at have et  

 underskud 
l  Indsæt legater som indtægt 

 
 

 Følg EDU’s skabelon 
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Bilag 

l  Optagelsesbrev 
•  Legitimer at du faktisk tager af sted 

l  Eksamensbevis 
•  Det er ikke min erfaring at karakter er afgørende, dog nok heller 

ikke uvæsentlige 
l  Anbefalinger 

•  Jobs og udtalelse fra professor eller anden akademisk instans 
l  Ansøgte og modtagne legater 

•  Ikke en ulempe at have fået legater eller søgt mange  
 

Overskueligt layout og nummerering 
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Kan det betale sig? 
l  Nej, ikke hvis du ikke har tænkt dig at investere tiden  
l  Der er for mange, der ikke får noget ud af det 

 
MEN 
l  Ex. brug 30 timer på at lave din standardansøgning. Modtager 

du bare ét legat på 10.000Dkr. 

 Hvad er da din timeløn?   
 333Dkr (som du ikke betaler skat af) 

 

Ja, det kan godt betale sig! 
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Hjemme igen 
l  Send takkebrev og rejserapport hvis påkrævet 
l  Tjek din årsopgørelse at legaterne er indført korrekt 
l  Del ud af din erfaring til andre medstuderende 
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Spørgsmål? 

 
 

Tak for jeres tid og god tur J 
 
 
 
 

    Kontakt: 
                  Karen Marie Kjeldsen 

karenkjeldsen@hotmail.com 
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