Sendes til:
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Att.: Studieservice
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
Eller på mail til: AK-optag@ase.au.dk

Ansøgning om optagelse på suppleringskursus, Aarhus
Husk at vedlægge:
Dokumentation for gymnasial uddannelse med stempel og underskrift
CPR-nummer:

Forbeholdt
uddannelsesstedet:

Fornavne:
Efternavn:
Adresse:
Postnummer:

By:

Telefon:

E-mail:
(skal udfyldes /brug blokbogstaver)

Statsborgerskab:
ØNSKEDE SUPPLERINGSKURSER

Dansk

Land:

(sæt kryds ved de ønskede suppleringskurser og angiv kursusperiode)

Kursusperiode / Kursusønske:

For kursusstart se:
http://ase.au.dk/uddannelse/
suppleringskursus/

Andet

Forår:

Ansøgningsfrist

Matematik 0B (½ år)



(1. december)

Matematik BA (6 uger)



(1. marts)

Matematik BA (½ år)



(1. december)

Fysik 0B (6 uger)



(1. januar)

Fysik 0B (1 år)



Kemi 0C (3 uger)

Sommer:

Ansøgningsfrist

Efterår:

Ansøgningsfrist



(1. juli)



(1. oktober)



(1. juli)



(1. august)

(1. december)



(1. juli)



(1. december)



(1. juli)

Kemi 0C (½ år)



(1. december)



(1. juli)

Kemi CB (½ år)



(1. december)



(1. juli)

Engelsk CB (½ år)



(1. december)



(1. juli)

BEMÆRK:




(20. juni)

(20. juni)

År:

Det er ikke alle kurser, der kan læses samtidigt. Dog kan Kemi 0C (3 uger), Fysik 0B (6 uger) og
Matematik BA (6 uger) læses i forlængelse af hinanden forår og efterår.

Hvis ansøgningsfristen er overskredet, kan du kontakte studievejlederen på smsn@ase.au.dk for evt. ledige
pladser.

ØNSKET STUDIERETNING (SÆT X)
Bioteknologi

Bygning

Bygningsdesign

Elektronik

Informations- og kommunikationsteknologi

Maskinteknik

Elektrisk energiteknologi/Stærkstrøm

Sundhedsteknologi

Kemi

Anden studieretning
Hvilken:

OPLYSNING OM SKOLEUDDANNELSE
Eksamen

År

Afslutningsdato
måned
dag

husk at vedlægge dokumentation
Skolens navn

Gymnasial uddannelse
Andet
OPLYSNING OM PRAKTISK UDDANNELSE

husk at vedlægge dokumentation

1. Udfyldes af ansøgere med svendebrev

I hvilket fag er du udlært (eller i lære):

Afslutningsdato:

2. Udfyldes af ansøgere med anden erhvervserfaring end den under punkt 1 anførte
Giv en kort beskrivelse af erhvervserfaringen med angivelse af arbejdsgiver samt beskæftigelsens art og omfang:

Dato

Underskrift

(håndskrevet)

Ovennævnte oplysninger vil blive registreret i Ingeniørhøjskolens studieregister.

Hvis ansøgningsfristen er overskredet, kan du kontakte studievejlederen på smsn@ase.au.dk for evt. ledige
pladser.

