
 

Vejledning til bilag til ansøgning om optagelse på Erhvervskandidatud-
dannelse – Selvstændig etableret virksomhed 
 

Læs nedenstående vejledning inden du udfylder bilag vedr. selvstændig etableret 
virksomhed på side 2 og 3. 
 
Dette bilag skal udfyldes, hvis du søger om optagelse på en erhvervskandidatuddannelse som ejer af en 
fagligt relevant selvstændig etableret virksomhed, som har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter. 
Bilaget skal udfyldes af dig og indsendes sammen med ansøgningen. Manglende beskæftigelseserklæring 
vil medføre, at du ikke kan optages på erhvervskandidatuddannelsen. 

 
Følgende skal udfyldes: 

• Navn på ønsket erhvervskandidatuddannelse 
• Oplysninger og kontaktinformation på dig og din virksomhed 
• Gyldigt cvr.nr. på din virksomhed 
• En beskrivelse af virksomhedens forretningsområde og primære arbejdsområder 

Formålet med denne beskrivelse er, at SDU skal kunne vurdere, om virksomhedens aktiviteter er 
relevante i forhold til den ansøgte erhvervskandidatuddannelse. 

• Erklæring på anslåede antal timer du bruger pr. uge på aktiviteter forbundet med din virksomhed 
• Underskrift hvor du bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger samt at din har omsætning 

og indtægtsgivende aktiviteter. 

 
Det er et krav til en selvstændig etableret virksomhed, at den har en omsætning og indtægtsgivende akti-
viteter. Bemærk, at dette skal dokumenteres separat. 
 
Såfremt det inden optagelse ikke kan dokumenteres, at du opfylder kravene til relevant beskæftigelse 
med din virksomhed, kan du ikke optages på erhvervskandidatuddannelsen. 
 
Vær opmærksom på at SDU kan indhente dokumentation for de anførte oplysninger. 
Universitetet vil 2 gange årligt indhente dokumentation for, at oplysningerne stadig er korrekte. 
 
 
 
 
 
 

OBS – dokumentet skal gemmes på din pc, inden du udfylder det 



 

 Side 2 

Bilag til ansøgning om optagelse på Erhvervskandidatuddannelse – 

Selvstændig etableret virksomhed 

 

 

 

Erklæring vedr. selvstændig etableret virksomhed 

Det bekræftes hermed, at nedenstående ansøger driver nedenstående virksomhed: 

 

Ansøger 

Cpr-nummer  

Fornavn(e)  

Efternavn  

Adresse  

Postnummer  

By  

Telefon  

Mail  

Virksomhed 

CVR-nummer  

Navn  

Adresse  

Postnummer  

By  

Telefon  

Mail  

Navn på erhvervskan-
didatuddannelsen: 

 



 

 Side 3 

Oplysninger vedr. virksomhedens forretningsområde 
Beskrivelse af virksom-
hedens forretningsom-
råde og primære ar-
bejdsområder 
Du bedes beskrive, 
hvilke arbejdsopgaver 
du varetager, samt hvad 
de indebærer (vær 
gerne specifik). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslået antal timer du 
bruger pr. uge på akti-
viteter forbundet med 
din virksomhed 

 

Beskrivelse af sammen-
hæng mellem beskæfti-
gelse og uddannelse 
Du bedes beskrive, hvor-
dan dine arbejdsopga-
ver er relevante for ud-
dannelsen og omvendt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med underskriften bekræfter du 

- at være ejer af ovennævnte virksomhed 
- at virksomheden har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter  
- at oplysningerne om virksomheden er korrekte. 

 
Dato:  
 
 
___________________________        
Underskrift 


