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Udenlandske studerende, som ønsker et udvekslingsophold på KU, ansøger 

centralt gennem International Uddannelse & SU (IUS), som derefter sender 

alle relevante ansøgninger i høring på fakulteterne. På SCIENCE screener 

Sektion International og Kandidatoptag (SIK) i SCIENCE Uddannelse 

ansøgningerne og afgiver høringssvar til IUS, som derefter sender 

optagelsesbreve til de studerende, som fakulteterne har vurderet kan 

optages.   

 

I SCIENCE’s interne screeningproces skelnes der mellem ansøgere, som 

søger via en aftale der er forankret lokalt på fakultetet (typisk 

Erasmusaftaler, oversøiske fakultetsaftaler og Nordplus aftaler), og dem der 

søger via en aftale som administreres centralt af IUS (typisk 

universitetsbrede oversøiske aftaler, enkelte universitetsbrede 

Erasmusaftaler samt Nordlys programmet). For de aftaler der administreres 

centralt af IUS gælder det, at kvoterne og balanceregnskabet, dvs. forholdet 

mellem antallet af ind- og udrejsende studerende, overvåges og styres af 

IUS. SCIENCE modtager derfor kun det antal ansøgninger, som IUS 

vurderer, er i overensstemmelse med aftalen, og SCIENCE accepterer derfor 

i udgangspunktet alle ansøgere, som kommer i høring via disse aftaler, hvis 

følgende kriterier er opfyldt: 

 

 Ansøgningen er komplet 

 Den studerendes faglige profil og baggrund matcher det ansøgte 

fagområde og den studerendes studieplaner på SCIENCE, som 

beskrevet i ansøgningen 



 

 

SIDE 2 AF 2 For de aftaler som administreres af SCIENCE gælder det, at fakultetet har 

ansvaret for at sikre, at der er balance på aftalerne, og at der ikke bliver 

optaget flere studerende end aftalerne giver lov til. Grundet det fortsatte 

krav om balance i udvekslingen på KU – hvor der især er udfordringer på 

Erasmus-aftalerne – fastsætter IUS hvert år en kvote for, hvor mange 

Erasmus udvekslingsstuderende hvert enkelt fakultet må modtage. SIK har 

ansvaret for, at SCIENCE holder sig inden for denne ramme. Det betyder, at 

SIK i hver ansøgningsrunde må afvise studerende pga. for store ansøgertal.  

 

I screenings- og udvælgelsesprocessen tager SIK højde for følgende 

kriterier:      

 Er ansøgningen modtaget i tide? 

 Er ansøgningen komplet? 

 Har partneruniversitetet nomineret på de rigtige fagområder? 

 Hvordan er balancen på den enkelte aftale, herunder – hvordan 

vurderes mobilitetspotentialet i fremtiden? 

 Er ansøgeren fra en netværkspartner, som vi indgår i et 

forpligtende samarbejde med? 

 Matcher den studerendes faglige profil og baggrund det ansøgte 

fagområde og den studerendes studieplaner på SCIENCE, som 

beskrevet i ansøgningen? 

 Hvor stærk er ansøgningen samlet set, herunder den motiverede 

ansøgning, karakterer, udtalelser, etc.? 

Opstår der fagligt relaterede tvivlsspørgsmål i forbindelse med vurderingen 

af ansøgningerne, vil SIK inddrage viceinstitutleder for uddannelse på det 

relevante institut. 

 


