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Disposition 

¡  Hvorfor søge legater? 
¡  Hvordan finder man legater 
¡  Overvejelser 
¡  Hvad skal ansøgningen indeholde 
¡  Udbytte 
¡  Takkebrev til fondene 



Hvorfor søge legater? 

¡  Det kan være dyrt at læse i 
udlandet 
l  Tuition fee 
l  Visum 
l  Forsikring 
l  Flybilletter 
l  Husleje 
l  Få et sjovere ophold J 

¡  Hvorfor ikke søge når nu du kan?  



Hvordan finder man legater 

¡  www.legatnet.dk 
¡  www.so.dk/legat 
¡  Legathåndbogen  
¡  Internationale kontor 
¡  Tavleopslag 
¡  Dagssedlen 



Overvejelser 

¡  Hvor mange legater skal jeg søge? 
¡  Hvad skal ansøgningen indeholde? 
¡  Hvad er det ved mig, der gør at det 

lige præcis er mig de skal give 
pengene til? 

¡  Hvor meget tid skal jeg bruge på 
det? 

¡  Kan det betale sig at bruge tiden på 
det? 



Konklusion 

¡  Afhænger af hvor mange penge man skal bruge 
¡  Søg hellere flere end umiddelbart nødvendigt 
¡  Regn ikke med at få alle søgte legater – der er 

mange om buddet 
¡  Søg kun dem der er relevante for dit studium 
¡  Alt hvad jeg har lavet af studierelevant karakter 

er vigtigt 
¡  Sælg dig selv som var det en jobsamtale 
¡  Brug al den tid der er nødvendig – det kan tage 

rigtig mange timer, men det er det værd 
¡  Så ja, det er absolut arbejdstiden værd 



Udbytte 

¡  Jeg fik selv 63.000 kr 
¡  Nogen har fået 100.000 kr 
¡  Andre har ikke fået noget eller 

meget lidt 
¡  Nogen hævder, at man ikke skal 

satse på at få mere end 15% 
udbytte 



Ansøgningens indhold 

¡  Min motivation for opholdet 
¡  Beskrivelse af min uddannelse 
¡  Hidtidig uddannelse 
¡  Budgetoversigt 
¡  BA-bevis 
¡  Forhåndsgodkendelse fra studienævnet 
¡  Anbefaling fra underviser 
¡  Diplom for deltagelse ved diverse konferencer  
¡  Offer letter fra Macquarie University eller brev fra 

EduDanmark, der beviser at du har søgt om 
optagelse gennem dem 



Takkebreve til fondene 

¡  Skriv en kort opsummering omkring dit 
ophold – godt og skidt 

¡  Lav et regnskab, så de kan se hvad deres 
penge er blevet brugt til 

¡  Vedhæft gerne fx kvittering fra flybillet, 
bolig og tuition fee 

¡  Send et billede af dig selv og universitetet 
¡  Og selvfølgelig, skriv mange TAK for den 

økonomiske støtte  



Tak for opmærksomheden 

   
 
 
                 Spørgsmål?                   


