
 Legater og fonde administreret af SDU - Det Tekniske Fakultet 
 

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet administrerer en række fonde som alle ønsker at 
højne ingeniøruddannelserne. Det drejer sig om følgende fonde: 

• Ingeniør Jens Jespersens fond 
• Maren Elisabeth Rasmussens legat 
• Ernst B. Sunds fond (støtter særligt uddannelserne GMM, Produktion, Maskin og Design) 
• Ellen og Ove Arkils Fond (kun for bygningsingeniørstuderende) 

Ved at ansøge som beskrevet længere nede, søger du automatisk alle de relevante fonde i den 
samme ansøgning. Der skal således kun fremsendes en ansøgning. 

Legaterne kan kun søges af: 

Ingeniørstuderende, danske såvel som internationale, der læser på Det Tekniske Fakultet i 
Odense. Studerende fra Sønderborg henvises til andre fonde 

Legaterne kan søges i følgende 2 tilfælde: 

• Du har accepteret SDU International ’s tilbud om et oversøisk studieophold hos et af 
SDU´s partneruniversiteter  

• Du har indgået en kontrakt med en virksomhed i udlandet om et oversøisk praktikophold  

Der kan ikke søges støtte til igangværende ophold og bliver dit ophold ikke realiseret vil legatet 
bortfalde. Bemærk også, at fondene ikke uddeler legater til ophold i Europa/Skandinavien og ved 
disse ophold henvises til legater administreret af SDU International. 

En ansøgning er ingen garanti for modtagelse af legat og legatportioner afgøres i hver 
ansøgningsrunde. Tildelingen sker i henhold til fondenes formål og krav. 

Såfremt ansøgningen vil kræve yderligere oplysninger, vil du modtage en e-mail.  

Ansøgninger kan kun fremsendes via formularerne i nedenstående link. Kun ansøgninger 
modtaget via nedenstående link vil komme i betragtning. 

Der kan ansøges i følgende runder 

Studieophold i udlandet på 5 semester bachelor/diplom eller studieophold på 3 semester 
kandidat  

• Ansøgningsrunde 1 for ophold i efteråret / foråret:  
o Åben for ansøgninger 1. marts med ansøgningsdeadline 1. april 
o ANSØG VIA DETTE LINK 
o Forvent at få svar i starten af juni 
o Er du diplomingeniørstuderende som har byttet rundt på udlandspraktik og 

udlandsstudie kan du indsende 2 ansøgninger i denne runde. Den første for praktik 
(efterår) og den anden for studieophold (forår). Bemærk det kræver dispensation fra 
studienævn. 
 

https://forms.office.com/e/WznsGRCHUU
https://forms.office.com/e/WznsGRCHUU


Praktikophold i udlandet på 6 semester diplomingeniørstuderende 

• Ansøgningsrunde 2 for ophold i foråret:  
o Åben for ansøgninger 1. november med ansøgningsdeadline 1. december 
o ANSØG VIA DETTE LINK 
o Forvent at få svar i starten af januar 

Legaterne søges ved at udfylde formularen i ovenstående link 

Vær opmærksom på at du kun vil modtage svar på din legatansøgning såfremt du bliver tildelt et 
legat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2022 HJV / På vegne af Legatadministrationen, Det Tekniske Fakultet 

https://forms.office.com/e/EfQqHfB354
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