Ansøgningsskema til en
kandidatuddannelse på
Det Tekniske Fakultet
Ansøgningsfrist den 1. april med studiestart 1. september
Ansøgningsfrist den 1. november med studiestart 1. februar

Personoplysninger:
Personnummer: ____________-________

Statsborgerskab:______________

Fornavn:

________________________________________________________

Efternavn:

________________________________________________________

Adresse:

________________________________________________________

Postnummer:

________ By: _____________________ Land: __________________

Telefonnr: ____________ Mobilnr.: ______________
E-mail: ____________________ elller

Studentmail:___________________
(hvis du i forvejen er indskrevet på SDU)

Adgangsgrundlag



Jeg har en afsluttet bachelor-/diplomingeniøruddannelse – år ________



Jeg afslutter en bachelor-/diplomingeniøruddannelse inden studiestart og senest 31/8 20__
eller 31/1 20__



Jeg har ikke afsluttet bachelor/diplomingeniøruddannelsen inden studiestart og søger derfor
om dispensation (husk at vedlægge ansøgning om dispensation med begrundelse - du finder det på
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Uddannelse/uddoversigt/Kandidat/ansoegskema/ans_disp.ashx)



Jeg har et andet adgangsgrundlag og søger om dispensation – anfør uddannelsens navn,
studieretning og uddannelsesinstitution:
______________________________________________________________________

Du skal afkrydse nedenfor, hvilken kandidatuddannelse du ønsker at søge.

Uddannelser der udbydes i Sønderborg
Studiestart 1. september 2011
Innovation and Business
Mekatronik
IT Product Design/
IT Produktudvikling





Vigtigt – husk at udfylde side 2
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Uddannelser der udbydes i Odense
Studiestart 1. februar 2011

Fysik og Teknologi
Konstruktionsteknik
Product Development and Innovation
- specialisering i:
Global Sourcing
Product Value Creation






Studiestart 1. september 2011
Fysik og Teknologi
Konstruktionsteknik
Robotteknologi
Miljøteknologi
Kemi







VIGTIGT!
Søger du flere kandidatuddannelser på Syddansk Universitet og/eller andre universiteter,
bedes du anføre alle i prioriteret rækkefølge:
1. Uddannelse _________________________________________________
Institution __________________________________________________
2. Uddannelse _________________________________________________
Institution __________________________________________________
3. Uddannelse _________________________________________________
Institution __________________________________________________
Bilag til din ansøgning:


Du skal vedlægge dokumentation for det anførte adgangsgrundlag. Dokumentationen
skal være i bekræftet kopi og alle bilag skal være mærket med cpr.nr.



Søger du dispensation skal du vedlægge begrundet ansøgning. Hvis du har brug for
vejledning, kan du kontakte – I Odense Studenterservice på Campustorvet, tlf. 6550
2299, e-mail: studenterservice@sdu.dk og i Sønderborg Studieservice 6550 1102,
e-mail: SDU-soenderborg@sdu.dk,

Ansøger du om at påbegynde kandidatuddannelsen ” IT Product Design/IT Produktudvikling”, skal du
vedlægge din ansøgning en motiveret ansøgning.
Ansøgningen sendes til den by, du søger om optagelse i:
Syddansk Universitet, Odense, Optagelse og vejledning, Campusvej 55, 5230 Odense M
Syddansk Universitet, Sønderborg, Studieservice, Alsion 2, 6400 Sønderborg

__________________________
Dato

__________________________________________
Underskrift
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