
Ansøgningen skal sendes til su@aau.dk 

SU og SPS 
Fredrik Bajers Vej 1
 9220 Aalborg Øst 

Telefon: 9940 9430 
Mail: su@aau.dk 

Ansøgning til udlandsstipendium til studieophold 

som led i en dansk uddannelse 

CPR-nummer Navn 

Studieopholdet du søger udlandsstipendium til 

Land .....................................................  

Uddannelsesinstitution.........................  

Periode.................................................  startdato  ______________  slutdato _____________

Forhåndsgodkendte ECTS-point .........  

Dokumentation vedlagt (sæt X) 

Vedlagt Følger senere 

Dokumentation for optagelse – inkl. start- og sluttidspunkt .......................  ☐ ☐ 

Dokumentation for studieafgift (faktura) ....................................................  ☐ ☐ 

Dokumentation for betalt studieafgift (kvittering) .......................................  ☐ ☐ 

Forhåndsgodkendelse af merit for studieopholdet samt fagbeskrivelser SKAL vedlægges. 

Dato Underskrift 

(skal være håndskrevet) 

Telefonnummer E-mail

Frister 

Du kan tidligst søge om udlandsstipendium 12 måneder før studieopholdets start. Du skal senest have søgt ud-

landsstipendium, inden den uddannelsesperiode, som udlandsstipendiet søges til, er afsluttet. Uddannelsesperio-

den er det samme som studieopholdets varighed. Det vil sige, at du skal have søgt, inden dit studieophold på det 

udenlandske uddannelsessted afsluttes. Uddannelsesperioden kan maksimalt være på tolv måneder. 

De oplysninger du giver os 

Vi bruger dit CPR-nummer, når vi henter oplysninger fra CPR-registeret, og når vi overfører penge til din Nem-

Konto. Vi bruger det også, når vi giver oplysninger til SKAT og til det fælleskommunale kontrolsystem, så kommu-

nen kan se, om du får SU. I forbindelse med eventuel tilbagebetaling af udlandsstipendium giver vi Udbetaling 

Danmark, Studiegæld oplysning om din uddannelsesperiode og bruger også her dit CPR-nummer. 

Kort om betingelserne for at modtage udlandsstipendium til studieophold 

Det er et krav, at: 

- du har ret til SU og har klip eller slutlånsrate tilbage, når du starter på studieopholdet

- studieopholdet på forhånd er godkendt som fuldt meritgivende

Når du skal søge udlandsstipendium 

Du kan læse mere om udlandsstipendium til studieophold på www.su.dk under menupunktet SU. 
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