Aarhus Universitet  AU Uddannelse  Fredrik Nielsens Vej 5  8000 Aarhus C  Tlf. 87 15 07 20 E-mail: optagelse@au.dk

ANSØGNING OM OPTAGELSE
på ledige pladser ved Aarhus Universitet 2017
Skemaet består af 2 sider - Begge sider skal udfyldes
1. Personlige oplysninger:
,

CPR-nr.:
Nationalitet: Dansk:

Andet, land anføres:

Fulde navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Mobil:

E-mail:

2. Adgangsgivende eksamen:
STX:

HTX:

HHX:

HF:

Adgangskursus, angiv hvor:

______________________________________

Andet, angiv hvilket: ___________________________________________________________________________

3. Er du I gang med eller tilmeldt supplering?
Ja, angiv fag og niveau: _______________________________________________________________________________
Nej

4. Tidligere optaget?
Har du bestået, eller forventer du at bestå, fag på en videregående uddannelse inden en evt. studiestart, så er
Aarhus Universitet forpligtet til at foretage en vurdering af, om disse fag er meritgivende.
(Hvis ja, husk at indsende stemplet og underskrevet dokumentation, fx studieudskrift inkl. alle forsøg)
Ja:
Nej:
Hvis ja, angiv uddannelse, uddannelsessted og ECTS:
Uddannelse: ____________________________________________________________________

ECTS: _____________

Uddannelse: ____________________________________________________________________

ECTS: _____________

5. Ansøgers underskrift:
Undertegnede bekræfter hermed, at ovenstående oplysninger er korrekte

Dato:

Underskrift:

For at kunne søge om optagelse på Aarhus Universitet, skal du opfylde universitetets adgangskrav og indsende
dokumentation herfor, læs mere her: http://bachelor.au.dk/optagelse/adgangskrav/. Du kan finde en
uddannelsesoversigt med adgangskrav for de enkelte uddannelser på http://bachelor.au.dk/.
Hvis du tidligere har været indskrevet på samme eller lignende uddannelse, som den du søger optagelse på, skal
du være opmærksom på, at der gælder særlige optagelses- og indskrivningsregler. Du bedes oplyse os pr. e-mail
til optagelse@au.dk, om dette gælder for dig. Læs mere her: http://bachelor.au.dk/optagelse/ansoegning/. Se
afsnittet Tidligere indskrevet på samme uddannelse.
Ansøgningen kan sendes eller afleveres til AU Uddannelse (se adresse og e-mail foroven).

Aarhus Universitet  AU Uddannelse  Fredrik Nielsens Vej 5  8000 Aarhus C  Tlf. 87 15 07 20 E-mail: optagelse@au.dk

6. Angiv CPR-nr./Fødselsdato:
7. Vælg uddannelser
Prioriter max. 5 OptagelsesUddannelsesnavn
uddannelser * områdenummer
Dansksprogede uddannelser
22210
Brasilianske Studier
22245
Fransk Sprog, litteratur og kultur
22265
Indien og Sydasien Studier
22365
Tysk sprog, litteratur og kultur
22722
International virksomhedskommunikation i fransk
22742
International virksomhedskommunikation i tysk
22930
Erhvervsøkonomi, HA (Herning)
22950
Diplomingeniør, Business Development Engineer (BDE) (Herning)
Elektronik (Herning)
22955
Engelsksprogede uddannelser
22935
Economics and Business Administration (Herning)
22965
Global Management and Manufacturing (diplomingeniør) (Herning)
* 1 = 1.prioritet, 2 = 2. prioritet, osv. op til max 5 uddannelser

