
Cpr-nr. <cpr> 

Kære <fnavn> <enavn> 

Aalborg Universitet har hermed den glæde at kunne tilbyde dig optagelse pr. <opddato> på 

<udd> 

<betinget> 

OBS: I dette optagelsesbrev er der 8 punkter, du skal sørge for at læse grundigt, så du ikke 
overser vigtige informationer!  

1. HUSK AT BEKRÆFTE DIN STUDIEPLADS 
Du skal i UniStart: 

• Takke ja eller nej til din studieplads senest <svardato> klokken 12. Du mister retten til din 
studieplads, hvis du ikke takker ja rettidigt. Det er vigtigt, at du svarer, også selv om du ikke ønsker 
studiepladsen. På den måde kan vi give pladsen videre til en anden studerende. 

2. Husk at bestille dit studiekort 
Hvis du takker ja til studiepladsen, skal du bestille et studiekort. Du bestiller dit AAU-card her i unistart 
under fanen "Bestil AAU-Card" øverst på siden. Har du allerede et gyldigt studiekort til Aalborg Universitet, 
skal du ikke bestille et nyt. 

3. Din nye AAUmail 
Du vil snarest få en særskilt besked med din nye AAUmail. Al information til dig fra Aalborg Universitet vil 
efterfølgende og udelukkende blive sendt til denne AAUmail. 

4. Merit 
Hvis du tidligere har bestået dele af en videregående uddannelse, har du pligt til at dokumentere dette. Har 
du ikke allerede uploadet den krævede dokumentation på optagelse.dk, skal du senest den <svardato> her i 
Unistart uploade dokumentation i PDF-format for de beståede uddannelsesdele. Vi sender din ansøgning til 
meritvurdering medio august. 
 
5. Vigtige oplysninger om studiestart 
På www.studiestart.aau.dk og i App'en AAU Start, som du finder i App Store og Google Play, finder du bl.a. 
information om: 

• Din første dag på studiet 
o Der kan være aktiviteter før 1. september 

• Adresser, kort og kontaktpersoner på studiet 
• Semesterplaner og boglister (foreligger senest ved studiestart) 
• SPS for dig med en funktionsnedsættelse eller behov for særlig støtte. Læs mere på 

www.aau.dk/uddannelser/sps 
• Brush-up kurser i matematik for dig, der er optaget på en uddannelse, som kræver enten 

matematik A eller matematik B. Læs mere på www.brushup.aau.dk  

6. Regler for optagelse på heltidsuddannelse 

http://www.studiestart.aau.dk/
https://www.aau.dk/uddannelser/sps
https://www.brushup.aau.dk/


Du kan kun være indskrevet på én heltidsuddannelse jf. §30 her og §34 her. Når du takker ja til den tilbudte 
studieplads, bliver du uden yderligere varsel udmeldt af den uddannelse, du allerede er indskrevet på. Er du 
indskrevet på en anden uddannelsesinstitution, skal du selv sørge for at udmelde dig denne. 

7. Forbered dig før din studiestart 

Få en god og tryg studiestart med AAU´s E-læringskursus ”Bliv klar til Uni”. Studiestartskurset består af 
læse- og videomateriale, opgaver, og refleksionsøvelser. Find E-læringskurset på studiestart.aau.dk 

8. Særligt om SU 
Hvis du ønsker at søge om SU til din uddannelse, skal du udfylde en SU-ansøgning via minSU på su.dk. Læs 
mere om, hvordan du søger på sukontor.aau.dk.  

Har du spørgsmål til de ovenstående punkter, er du velkommen til at kontakte os på 
bacheloroptag@aau.dk eller på tlf. 9940 9425. Vi har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12-14. 
Husk at oplyse dit CPR nr. Telefontiden er dog udvidet til kl. 10-14 i dagene 28. juli samt 29. juli. 

Velkommen til Aalborg Universitet. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/36
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/35
https://www.studiestart.aau.dk/e-laeringsstudiestartskursus
http://www.su.dk/
http://www.sukontor.aau.dk/
mailto:bacheloroptag@aau.dk

