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ANSØGNING OM STØTTE TIL UDANNELSE      
   

 

 

ATT 

X 

 

Jeg ansøger hermed X om økonomisk støtte til et semesters studier ved X, i X. Jeg har siden 2007 studeret 

Økonomi ved Københavns Universitet og er nu på mit tredje semester af kandidatuddannelsen.  Det er denne 

solide uddannelse i økonomisk teori, som jeg vil udbygge med et semesters studier i X. 

 

Mit formål med at tage en del af min uddannelse i udlandet er at få mere virksomhedsorienterede 

kompetencer så som strategi og projektstyring, som jeg ikke har mulighed for at få på økonomi studiet i 

København. Derudover vil jeg bruge min meget solide økonomiske viden til at udforske nye dele af 

finansieringsområdet dybere. Studieopholdet vil kunne meritoverføres og vil derfor give min danske 

uddannelse til cand.polit en international dimension. Yderligere mener jeg, at det er vigtigt, at man som 

økonomi studerende søger den nyeste og mest innovative viden, samt at man lader sig påvirke af andre landes 

ofte anderledes tilgange til og perspektiver på centrale økonomiske spørgsmål, hvilke jeg får mulighed for ved 

at studere et semester i X. 

Udlandsopholdet vil altså ikke blot give mig muligheden for at opnå et anderledes perspektiv på min 

eksisterende viden, men også opnå udbygget indsigt i mit interessefelt.  Det veludviklede miljø for 

internationale studerende på det universitet, jeg skal læse på, bidrager i høj grad til dette. En yderligere, vigtig 

gevinst ved at læse i X er muligheden for at prøve kræfter med for mig nye undervisningsmetoder såsom 

casestudies, hvilket giver muligheden for at bruge min teoretiske viden i en mere praktisk anvendelig 

sammenhæng. 

 

Det var min interesse for matematik og økonomi, der gjorde at jeg begyndte på polit studiet i 2007. Siden da 

har jeg færdiggjort bacheloruddannelsen, med et resultat der placerer mig blandt top X % af de studerende, og 

påbegyndt min kandidatuddannelse. Ved siden af studierne har jeg de sidste to år arbejdet som 

studentermedhjælper i X. Udover en langt række unikke oplevelser og praktisk erfaring med mit fag, har jeg 

fået en større forståelse for den globale vision nutidens virksomheder skal besidde for at overleve og det har 

været med til at forstærke mit ønske om både at studere og senere arbejde en periode i udlandet. 
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Et udlandsophold med studier inkluderet giver en utrolig stor og international berøringsflade. Dette vil 

naturligvis være et sundt bidrag til mig på det personlige plan, men vil også give et solidt grundlag for et 

internationalt bredt netværk, hvilket kun kan være en fordel i en verden med stigende grad af globalisering. 

Som det fremgår af mit budget, har jeg imidlertid et finansieringsbehov på ca. X kr., hvorfor private legater er 

en nødvendighed for at få mit ophold ved X til at hænge sammen økonomisk. Da jeg samtidig ser mit ophold 

som relevant i forhold til fondens ønske om at støtte unges uddannelsesophold, er det mit håb at fonden vil 

tage mig i betragtning til støtte i form af et legat. 

 

Såfremt yderligere oplysninger eller dokumentation ift. de allerede angivne ønskes, er De naturligvis meget 

velkommen til at kontakte mig. Jeg håber på et positivt svar. 

 

Med venlig hilsen 
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BILAGSFORTEGNELSE  
1. Budget 

2. Optagelse ved X 

3. Karakterer, bachelor og færdiggjorte fag på kandidatuddannelsen, Københavns Universitet 

4. Bachelor bevis, Økonomi, Københavns Universitet 

5. Curriculum Vitae 

6. Forhåndsgodkendelse af studieophold, Økonomisk studienævn, Københavns Universitet  

7. Udtalelse, professor X, Københavns Universitet 

8. Udtalelse, professor X, Københavns Universitet 

9. Andre søgte fonde  



                                                                        KØBENHAVN, JULI 2013 

 
 

  SIDE 4 AF 4 
 

BUDGET      
   

 
 
 

Udgifter Indtægter 
Transport (flybilletter t/r) 15.000 SU (efter skat) 24.000 
Forsikring (herunder obligatorisk 
sygeforsikring) 8.000 Legater  10.000 

Lokal transport 3.000     
Bøger 4.500     
Leveomkostninger (kost og logi) 37.500     
TOEFL test 1.200     
Computer 8.000     
Øvrige udgifter  8.000     
        
I alt 85.200   34.000 
        
Finansieringsbehov 51.200     

 
 


