
Ansøgningen sendes pr. mail til: 
  ak-optag.nat-tech@au.dk 

Hvis ansøgningsfristen er overskredet, kan du kontakte AK-optagelse på ak-optag.nat-tech@au.dk for evt. ledige 
pladser. 

Ansøgning om optagelse på suppleringskursus, Herning 

Ansøgningen skal være Aarhus Universitet i hænde for sommeroptagelse senest den 1. juli og for 

vinteroptagelse senest den 1. december.  

Du vil få svar på din ansøgning i din e-boks hurtigst muligt og senest inden for 3 uger. 

Husk at vedlægge: 

Dokumentation for gymnasial uddannelse med stempel og underskrift 

CPR-nummer: 

Fornavne: 

Efternavn: 

Adresse: 

Postnummer: By: Telefon: 

E-mail (skal udfyldes):

Statsborgerskab:  Andet Land: 

ØNSKEDE SUPPLERINGSKURSER (sæt X ved de ønskede suppleringskurser og angiv kursusperiode) 

Kursusperiode / Kursusønske 

Forår År Efterår År 

Matematik 0B (½ år) 

Kemi 0C (½ år) 

Engelsk 0C (½ år) 

Dansk 0A (1 år) 

Matematik BA (½ år) 

Engelsk CB (½ år) 

Fysik 0B (½ år) 

 Jeg ønsker at følge suppleringskurserne online (sæt x) 

Dansk

mailto:ak-optag.nat-tech@au.dk
mailto:ak-optag.nat-tech@au.dk


Ansøgningen sendes pr. mail til: 
             ak-optag.nat-tech@au.dk 

Hvis ansøgningsfristen er overskredet, kan du kontakte AK-optagelse på ak-optag.nat-tech@au.dk for evt. ledige 
pladser. 

 

HVILKEN INGENIØRUDDANNELSE PLANLÆGGER DU, AT SØGE IND PÅ? (SKAL UDFYLDES) 

Skriv uddannelsen her: 

 

 
 

 

 

OPLYSNING OM SKOLEUDDANNELSE (husk at vedlægge dokumentation) 

Eksamen Afslutningsdato 

 

Dag          Måned     År 

Skolens navn 

 

 
Gymnasial uddannelse 

    

 

 
Andet 

    

 

 

 
 

 

Ansøgers underskrift  

 Dato Underskrift (håndskrevet) 

Oplysninger, du afgiver her, vil blive brugt til at registrere studenteroplysninger om dig. 
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