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Tro og love-erklæring - vejledning 

Læs nedenstående vejledning inden du udfylder tro og love-

erklæringen på side 2 

 

Tro og love-erklæringen skal indsendes sammen med ansøgningen om optagelse på en 

erhvervskandidatuddannelse. Manglende tro og love-erklæring vil medføre, at du ikke kan optages på 

erhvervskandidatuddannelsen. 

Erklæringen skal alene udfyldes og underskrives af dig. 

Samtlige felter skal udfyldes, hvilket vil sige: 

- Navn på ønsket erhvervskandidatuddannelse. 

- Dit cpr-nummer, navn, adresse og kontaktoplysninger. 

- Dato og din håndskrevne underskrift. 

Du erklærer på tro og love: 

- Senest ved studiestart at have indsendt bilaget for relevant beskæftigelse hos en offentlig eller 

privat virksomhed.  

- Er du iværksætter med selvstændig virksomhed, skal bilaget for relevant iværksættervirksomhed 

medsendes på ansøgningstidspunktet. 

- at du forpligter dig til at give SDU besked om væsentlige ændringer i 

beskæftigelsen/iværksættervirksomheden i løbet af hele studietiden. 

 

Du forpligter dig til at informere SDU om væsentlige ændringer i beskæftigelsen/iværksættervirksomheden 

i løbet af studietiden - det kan fx være ophør af virksomhed/fyring eller overgang til anden beskæftigelse, 

der vil kunne indebære, at kravene for optag på erhvervskandidatuddannelsen ikke længere er opfyldt, 

eller overgang til anden relevant beskæftigelse. Undlader du at oplyse SDU om ovennævnte ændringer kan 

det medføre, at du ikke vil kunne fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen. 

Vær opmærksom på at SDU kan indhente dokumentation for de anførte oplysninger. 

OBS – dokumentet skal gemmes på din pc inden du udfylder det 
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Tro og love-erklæring 

 

Tro og love-erklæring vedrørende beskæftigelse i forbindelse med ansøgning om optagelse på følgende 

erhvervskandidatuddannelse: 

Navn på 
erhvervskandidatuddannelsen: 

 

 

Tro og love-erklæringen vedrører: 

Cpr-nummer  

Fornavn(e)  

Efternavn  

Adresse  

Postnummer  

By  

Telefon  

Mail  

 

Med denne tro og love-erklæring skriver du under på: 

1. at du senest inden studiestart enten er i relevant beskæftigelse i en offentlig eller privat virksomhed eller er 

iværksætter med selvstændig relevant iværksættervirksomhed, samt at du kan dokumentere dette senest 3 

uger før studiestart. 

 

2. at du forpligter dig til at give SDU besked om væsentlige ændringer i din beskæftigelse/ 

iværksættervirksomhed i løbet af hele din studietid. 

 

 

Dato:  ______________     

    

Underskrift:   ___________________________        

 


