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SDU - Tompladsordningen  
         Dato: ________________ 

Ansøgningsskema 
VIGTIGT: Gem dokumentet på din PC og vedhæft det først derefter til mailen 
 
Forår: Ansøgningsfrist 1.december / Efterår: Ansøgningsfrist 1. juli  
 
Ansøgning til semester/år:                                                         

 
Personlig Information 

Navn  

Cpr.nummer  

Statsborgerskab  E-mail  

Privatadresse  Gade, husnummer  Telefon 

 Postnummer  By 

 
Såfremt girokort skal sendes til arbejdsgiver, udfyld nedenstående: 

Firmanavn Telefon 

Adresse 
 
 

CVR 

Ønskes elektronisk faktura (kun offentlige virksomheder) udfyldes nedenstående 
 EAN-nr. Referenceperson 

 
Jeg ønsker optagelse på følgende enkeltfag på bachelor, tilvalg eller kandidat 

Fagets navn, fagnummer Udbydende institut Uddannelsesdel: 
bachelor/tilvalg/kandidatfag 
 

By: Esbjerg / Kolding / 
Odense / Slagelse / 
Sønderborg 

 

 

 

   

    

    

    

 
 

Har du søgt tilvalgsfag som enkeltfag – ønsker du så på sigt et helt tilvalg?    Ja____      Nej____ 
 

Hvis ja, er det vigtigt, at du er opmærksom på, om de valgte enkeltfag indgår i samme studieordning. Kontakt 
evt. din faglige vejleder, hvis du er i tvivl. 
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Jeg ønsker optagelse på følgende hele tilvalgsfag 

Tilvalget navn Hvilket institut udbyder faget? 

  

 
 

Der skal vedlægges følgende til ansøgningen: 
• Dokumentation for den adgangsgivende eksamen (studentereksamen eller Bachelor Diplom) 
• Dokumentation for Dansk A ved en udenlandsk adgangsgivende eksamen (ved optagelse til danske fag) 
• Dokumentation over Engelsk på B niveau (ansøgere udenfor EU: TOEFL /IELTS test) 

       • Opholdstilladelse ved udenlandsk statsborgerskab 
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