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Ansøgning om optagelse som meritstuderende
Statsborgerskab:

Dansk

CPR-nummer:

Andet:

-

Hvis du ikke har et CPR-nummer, angives fødselsdato i de seks første felter (DDMMYY).
Hvis du ikke har EU/EØS-statsborgerskab, vedlægges kopi af opholdstilladelse.
Efternavn:

Fornavn(e):

Adresse:
Postnummer:

By:

Telefonnummer:

E-mail:

Jeg er indskrevet på uddannelsesinstitutionen:
På studieretningen:
I mit studium er jeg nået til

Bachelor

Ph.d.

Kandidat

Hvordan betales din igangværende uddannelse?
Skal kun udfyldes, hvis du opfylder en af nedenstående kategorier
Revalidering

Aktivering

Udenlandsk selvbetaler

Jeg ønsker at følge nedenstående kurser:
Ved et 15 ECTS-point kursus, som strækker sig over to blokke, skal nedestående "Blok"-felt udfyldes med begge
blokke (vælg f.eks. "1+2" i værdilisten).
Ved projekter skal du ikke angive kursusnummer.
Ved speciale skal du angive den blok hvor du starter specialet.

Kursus- eller projektnavn

Kursusnummer

Blok

ECTS-point

NB! To sider

Forhåndsgodkendelse (for Ph.d. studerende gælder en godkendt studieplan)
Hvis vi ikke modtager en forhåndsgodkendelse rettidigt, bliver din eksamenstilmelding afvist, og du kan ikke gå
til eksamen.
Forhåndsgodkendelse er udfyldt af min uddannelsesinstitution i nedenstående felt
Jeg vedlægger forhåndsgodkendelsen
Jeg eftersender forhåndsgodkendelsen, så den er SCIENCE Uddannelse i hænde senest ved udgangen af
første undervisningsuge
Forhåndsgodkendelse fra egen uddannelsesinstitution
Det attesteres herved, at det/de ansøgte studieelementer efter aflagt eksamen kan indgå som en meriterende
del af den studerendes uddannelse.

Dato

Underskrift

Stempel

Projektkontrakter
Hvis du laver et projekt (projekt uden for kursusregi, virksomhedsprojekt, bachelorprojekt eller speciale) skal du
lave en kontrakt med din vejleder. Kontrakterne finder du på denne side. Vi skal have modtaget din
projektkontrakt senest den første uge i blokken.
Jeg vedlægger kontrakten
Jeg eftersender kontrakten, så den er SCIENCE Uddannelse i hænde senest ved udgangen af første
undervisningsuge
Jeg vedlægger
Dokumentation for adgangsgivende eksamen, f.eks. studentereksamensbevis. Se adgangskravene her.
Dokumentation, der derudover skal vedlægges, hvis du ikke er EU/EØS-statsborger:
Kopi af opholdstilladelse/turistvisum
Dokumentation, der derudover skal vedlægges, hvis du ikke opfylder adgangskravene
Dokumentation for kvalifikationer svarende til adgangskravene (evt. anden afsluttet uddannelse)

Du skal sende ansøgningen til nedenstående postadresse eller e-mailadresse. Du er også velkommen til at
aflevere den hos SCIENCE Studenterservice, hvor du også kan få vejledning om dine muligheder.
Vi skal altid have din underskrift. Så hvis du vil sende ansøgningen via mail skal du have mulighed for at scanne
ansøgningen efter du har underskrevet den.
Læs også mere på: www.science.ku.dk/uddannelser/andre-tilbud/meritstuderende/

Dato

Underskrift

S C I E N C E STUDENTERSERVICE

TLF.: +45 35 33 35 33

POSTADRESSE: BÜLOWSVEJ 17

E-MAIL: STUDENTERSERVICE@SCIENCE.KU.DK

1870 FREDERIKSBERG C

WEB: WWW.SCIENCE.KU.DK/STUDENTERSERVICE

