Blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder
Blanketten skal anvendes
 hvis du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse ved AU eller et
andet dansk universitet.
 hvis du selv har udmeldt dig eller hvis du stadig er indskrevet, men kunne eller
skulle være blevet udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg eller
overskredet maksimal studietid.
Universitetet skal vurdere, om dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er
væsentligt forbedrede, siden du var indskrevet sidst. Universitetets vurdering kan
omfatte for eksempel faglige og helbredsmæssige forhold.
De(t) relevante forhold indgår i universitetets vurdering i forbindelse med din
ansøgning om (gen)optagelse/genindskrivning/studieskift/overflytning.

Kære ansøger.
Nedenfor finder du information om den dokumentation, som du skal uploade til din ansøgning i det
digitale ansøgningssystem, hvis du tidligere har været indskrevet på samme uddannelse ved AU eller et
andet dansk universitet. Denne blanket med tilhørende dokumentation skal vedhæftes din ansøgning om
henholdsvis (gen)optagelse/genindskrivning/studieskift/overflytning.
Læs informationerne grundigt, før du udfylder skemaet på side 2-3.
Sådan forbereder du din ansøgning:
1.

Udfyld skemaet på næste side med dine oplysninger.
Derudover skal du udfylde feltet ”yderligere kommentarer” (uddyb dine relevante forhold).
Du kan udfylde skemaet direkte på computeren eller alternativt i hånden (vær opmærksom på,
at du skal åbne ansøgningsskemaet i et pdf program (fx Adobe Reader) for at kunne gemme
dine indtastninger, da de fleste browsere ikke understøtter pdf-formularer).

2. Upload skemaet til din ansøgning i det digitale ansøgningssystem.
3. Upload dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen nu er
væsentligt forbedrede.




Vurderingen af de ændrede forhold behandles af universitetet, og dine forbedrede muligheder eller
ændringer af uddannelsens indhold skal være dokumenterede, før der kan træffes afgørelse i din sag.
Manglende oplysninger, dokumentation og samtykke vil forsinke sagsbehandlingen.
Bemærk, at dokumentation fra udstedende myndigheder skal være officiel.
Tidsfrist
Du skal uploade blanketten og relevant dokumentation sammen med din ansøgning i
ansøgningssystemet. Hvis du ikke har uploadet dokumentationen i forbindelse med oprettelse af
ansøgningen, kan du bede om at få din ansøgning genåbnet. Hvis din dokumentation mangler eller er
mangelfuld, rykker vi dig, og du skal uploade dokumentationen inden en given, meddelt tidsfrist. Hvis
ikke du overholder tidsfristerne, kan du risikere at modtage afslag på din ansøgning.
Svar på din ansøgning
Vores sagsbehandlingstid afhænger af sagens art, og om dokumentationen er fyldestgørende.
Du vil modtage et skriftligt svar på din ansøgning, enten som en selvstændig vurdering eller som en
del af din samlede ansøgning om optagelse/genindskrivning/studieskift/overflytning.

Dine oplysninger til Aarhus Universitets vurdering af, om dine
muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede
1. Personlige oplysninger:
CPR-nummer (fødselsdato, hvis du ikke har dansk CPR-nummer):

Fornavn(e):

Efternavn:

Mobil/tlf. nr.:

E-mail:

Adresse:
Postnummer:

By/Land:

2. Angiv, om du selv har udmeldt dig fra din tidligere uddannelsesinstitution, eller om
institutionen udmeldte dig (benyt mellemrumstast til markering):
Jeg udmeldte mig selv pr. denne dato: _______________
Jeg blev udmeldt af min tidligere uddannelsesinstitution pr. denne dato ____________
3. Angiv venligst grunden til, at du blev udmeldt, udmeldte dig selv eller opfylder kravene
for at blive udmeldt (benyt mellemrumstast til markering):
Jeg har opbrugt mine 3 eksamensforsøg
Jeg er udmeldt pga. inaktivitet
Jeg har ikke opfyldt reglerne om maksimal studietid
Jeg er varigt bortvist fra det universitet, jeg tidligere har været indskrevet på

Andet:
4. Jeg anmoder om, at AU vurderer min ansøgning på baggrund af følgende (benyt
mellemrumstast til markering):
Jeg kan dokumentere, at jeg nu har væsentligt forbedrede muligheder for at kunne
gennemføre uddannelsen
5. Samtykke

Jeg søger ind på baggrund af studier ved et andet universitet end AU og giver hermed
samtykke til, at AU om nødvendigt må indhente oplysninger fra det pågældende universitet
om min tidligere studiehistorik (jf. Adgangsbekendtgørelsens § 35, stk. 3).
Jeg er indforstået med, at AU uden ovenstående samtykke har ret til at afvise min ansøgning.

6. Vedhæft følgende dokumentation til din ansøgning:
 eksamensudskrift inklusive alle prøveforsøg (udskrift RA052U)
 udmeldelsesårsag (dit udmeldelsesbrev fra institutionen)
 dokumentation for, at du nu har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre
uddannelsen.
Vær desuden opmærksom på eventuelle yderligere krav til dokumentation ved ansøgning om
(gen)optagelse/genindskrivning/studieskift/overflytning på AU’s hjemmeside.
Yderligere kommentarer (uddybning af dine relevante forhold):

