
AARHUS UNIVERSITET

SKRIV TYDELIGT (Blokbogstaver)

PERSONOPLYSNINGER CPR-nummer:

Fornavn(e): Efternavn:

Gade/vej og nr.:

Postnr.: By: Land:

Telefonnr. i dagtimerne: Sæt kryds, hvis tlf.nr. er hemmeligt:o

Erhverv/stilling:

E-mail:

Statsborgerskab: o Dansk o Andet Landekode: Land:

o

ADGANGSGRUNDLAG

o Afsluttet bacheloruddannelse

Hvilken: År:

o Anden afsluttet lang eller mellemlang videregående uddannelse

Hvilken: År:

o Afsluttet diplomuddannelse

Hvilken: År:

o Anden afsluttet uddannelse

Hvilken: År:

o Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års omfang (fuldtid)

Mål med dit itev-forløb Sæt kryds

Et enkeltfag

Flere enkeltfag

En enkelt fagpakke

Flere fagpakker

En hel masteruddannelse i it

Start februar 2013 - ansøgningsfrist 1. december 2012

o Afgangsprojekt, Master i it, specialiseringen i interaktionsdesign og multimedier

o Afgangsprojekt, Master i it, specialiseringen i softwarekonstruktion

o Afgangsprojekt, Master i it, specialiseringen i organisation

Statsborger i et land uden for EU og EØS med permanent opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt 

ophold i Danmark (dokumentation samt kopi af pas vedlægges).

bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelser ved universiteterne

2013523

2013544

2013562

SEKRETARIATET FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

UNDER MASTER I IT

ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ AFGANGSPROJEKT

i medfør af bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne og

Hvad er dit nuværende mål med dit 

itev-forløb?

Ikke bindende - kun til orientering for 

uddannelsen

E-mail registreres ikke permanent. Kun til brug ved optagelsen



Ansættelsessted: Arbejdsområde/opgaver: Fra (dato/år): Til (dato/år): t/uge:

Redegørelse. Her har du mulighed for evt. at redegøre for din interesse for fagpakken/enkeltfaget.

OBS! Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgning (jf. adgangskravene for den pågældende uddannelse):

-

- dokumentation for erhvervserfaring.

Ansøgninger uden denne dokumentation tages ikke i betragtning.

o

o

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger.

Ansøgningsskema vedlagt dokumentation sendes til:

Efter- og Videreuddannelse

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5

8000  Aarhus C

 © Aarhus Universitet, september 2012

Behandling af personoplysninger til brug for studieadministration sker efter Aarhus Universitets regler: 

www.au.dk/da/08-04.htm

Erhvervserfaring. 2 års relevant erhvervserfaring, dokumentation for varighed og indhold skal vedlægges (fx ansættelsesbrev, 

lønsedler el.lign.)

kopi af eksamens-/kursusbeviser, medmindre du inden for de sidste 5 år har været indskrevet ved Aarhus 

Universitet, åben uddannelse/deltidsuddannelse, og der ikke foreligger ny dokumentation.

Dag/md/år CPR-nummer Underskrift

Jeg tilkendegiver herved, at universitetet må indhente bilag for min adgangsgivende uddannelse og dokumentation for 

erhvervserfaring, samt dokumentation for beståede fagpakker og enkeltfag ved andre institutioner under it-vest-samarbejdet 

til brug ved vurderingen af optagelse på Master i it ved Aarhus Universitet.

Jeg tilkendegiver herved, at universitetet må behandle min ansøgning som en ansøgning om dispensation fra 

adgangskravene til de ansøgte moduler, enkeltfag o.l. såfremt universitetet vurderer, at jeg ikke opfylder adgangskravene.

Andre kvalifikationer. Redegørelse for andre kvalifikationer, anden uddannelse o.l. (Dokumentation vedlægges i kopi mærket 

med dit CPR-nummer).
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