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Titel og introduktion
Beskriv dig selv og dit
udlandsophold

Præsentation
Vis hvem du er, og hvad
du går op i. Hvorfor det
valgte universitet, og
hvad gavner det dig?

Formål
Hvad får du ud af studieopholdet i
udlandet? Beskriv gerne specifikt
hvordan det gavner og udvikler
dig

Bilag og løse ender

Gør opmærksom på at relevante
dokumenter kan eftersendes og husk
at tilpasse din ansøgning til fondens
specifikke krav.

Mit navn er {indsæt navn}, og jeg er en {indsæt alder}-årig {indsæt studie} studerende på
{indsæt uddannelses institution}. Da jeg dette kommende efterår i 2021 på mit {x. semester}
udvider min horisont og tilføjer international dimension på min uddannelsesbaggrund med et
udlandstophold som led i min videregående uddannelse på {indsæt udlandske universitets
navn}, ansøger jeg hermed om {Indsæt legat navn} legatet til studieophold i udlandet.

Jeg har valgt at læse et semester på {Indsæt uddannelses institutionens navn} på baggrund af
universitetets veludviklede miljø med kompetente forskere og studerende. Yderligere, vil det
høje niveau indenfor mit studiefelt samt nye undervisningsmetoder med sikkerhed udbygge min
indsigt, perspektiver samt analytiske kompetencer på min akademiske grundflade. Ved at tage
fagene {indsæt navn på fagene}, opnår jeg en specialisering indenfor {indsæt navn på
område/felt} i en grad jeg muligvis ikke ville kunne opnå hjemme I Danmark, og samtidigt vil
opholdet bidrage med mit henblik på at nå mit mål om at blive {indsæt
drømmejob/stilling/mål}. For at realisere de ovennævnte planer og mål, dækker min SU ikke
dét finansieringsbehov opholdet kræver, som fremgår i det vedlagte budget

Et udlandsophold med studie inkluderet kommer personligt til at bidrage med en stor
international berøringsflade. Dette vil naturligvis være et sundt bidrag til mig på det
personlige plan, men vil også give et solidt grundlag for et internationalt bredt netværk,
hvilket er en fordel i en verden med stigende grad af globalisering. Yderligere, giver det mig en
sjælden mulighed for at udfolde mig på fremmed jord, og dagligt håndtere udfordringer
akademisk, socialt og praktisk, som udvikler min evne til at være ansvarsbevidst samt
handlekraftig. Disse evner er afgørende for at excellere indenfor mit felt i mit uddannelses
forløb, og ikke mindst mit fremtidige bidrag på det danske arbejdsmarked. Derfor vil støtte fra
{indsæt legat-fondens navn} betyde, at jeres respektive investering giver et afkast i form af en
profil der tager en bred palet af faglige og personlige kompetencer med hjem, og dermed
anvender dem til at blive endnu dygtigere indenfor mit fag.

Jeg er opmærksom på, at jeg på nuværende tidspunkt endnu ikke har vedhæftet de påkrævede
bilag i ansøgningsprocessen. Bilagslisten er ikke komplet grundet afventning af endeligt svar
på optagelse fra det udenlandske universitet. Yderligere, har jeg ikke vedlagt bilaget for mit
seneste karakterblad da jeg stadig afventer karakter for min sidste eksamen, og dermed er de
manglende bilag nogle, jeg har mulighed for at eftersende når jeg er i besiddelse af dem, for at
opfylde jeres respektive krav. Da jeg ser mit studieophold som relevant for udviklingen af min
profil, og {indsæt legat fondens navn} ønske om at støtte studerendes uddannelsesophold, er
det mit håb at {indsæt legat-fondens navn} vil tage mig i betragtning til støtte i form af et
legat, uanset størrelsen på dette.
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