
AARHUS UNIVERSITET DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU)
EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

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:

Erhverv/stilling:

E-mail:

Statsborgerskab:  Dansk  Andet Landekode: Land:


ADGANGSGRUNDLAG

 Universitetsbachelor med minimum sprogligt tilvalg på 45 ECTS-point

Hvilken: År:

 Professionsbachelorlærer med sprogligt liniefag

Hvilken: År:

 Diplomuddannelsen i dansk som andetsprog År:

 Anden afsluttet kandidatuddannelse, bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse

Hvilken: År:

Start september 2018 - ansøgningsfrist 1. maj 2018

Undervisning i København Undervisning i Aarhus

Hele uddannelsen Hele uddannelsen

 Underviser i dansk som andetsprog  Underviser i dansk som andetsprog

Enkelt moduler Enkelt moduler

 Modul 1: Sprogbeskrivelse  Modul 1: Sprogbeskrivelse

 Modul 3: Kulturforståelse  Modul 3: Kulturforståelse

Hvis du sætter kryds ved et enkelt modul, skal du huske også at søge de andre moduler fremadrettet.

Optagelse på hele uddannelsen betyder, at du automatisk vil blive tilmeldt modul to, tre og fire. Opkrævning af deltagerbetaling vil 
stadig ske for et modul ad gangen.

6018803 6018813

60188116018801

ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ 

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).

i medfør af bekendtgørelse nr. 287 af 14. maj 1998 om uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for voksne og 
bekendtgørelse nr. 1543 af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

 UNDERVISER I DANSK SOM ANDETSPROG

6018800 6018810



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

Ansøgninger uden denne dokumentation tages ikke i betragtning.



Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger.

Ansøgningsskema vedlagt dokumentation sendes til:
Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Fakultetet Arts, Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, Bygning 1443, 2. sal
8000  Aarhus C

 © Aarhus Universitet, marts 2018

Behandling af personoplysninger til brug for studieadministration sker efter Aarhus Universitets regler: 
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse,-administration/08/2002-au10/

Dag/md/år CPR-nummer Underskrift

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.

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.

Andre kvalifikationer. Redegørelse for andre kvalifikationer, anden uddannelse o.l. (Dokumentation vedlægges i kopi mærket 
med dit CPR-nummer).

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse,-administration/08/2002-au10/#


 
 

   
 

AARHUS UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
 
  
Betalingsoplysninger 
 
 
Navn:  CPR-nr.:  
 
                                
        Jeg betaler selv deltagerbetalingen 
 
        Arbejdsgiver betaler deltagerbetalingen for de forløb der er angivet på ansøgningsskema 
 
          Har indgået aftale med jobcenter eller kommune om betaling 
 
NB har du ikke betalingsoplysninger ved fremsendelse af ansøgning, skal vi have oplysningerne  
senest den 22. maj 2018, ellers vil der automatisk blive sendt en faktura til din privatadresse. 
 
UDFYLDES KUN HVIS ARBEJDSGIVER ELLER JOBCENTER/KOMMUNE SKAL BETALE 
CVR-nr.  

Arbejdsgiver  

Evt. afdeling  

Adresse  

Postnr  

By  

Telefonnummer  

 
Der skal angives et CVR-nummer, da vi ikke kan oprette en faktura uden dette. Alle registrerede 
virksomheder i Danmark har et CVR-nummer. 
 
Hvis en offentlig institution eller myndighed skal betale, skal det ske med e-faktura. I så fald skal vi 
også have oplyst et EAN-nummer. 
EAN-nummer på 13 cifre 
- ved elektronisk fakturering 

             

Evt. ordrenummer  

Evt. personreference  

Evt. kontostreng  

Tlf. ved spørgsmål til betaling  

 
Hvis du bliver optaget på en uddannelse der løber over mere end et semester, sender vi au-
tomatisk en faktura til din arbejdsgiver for de kommende perioder. 
Du skal give os besked, hvis arbejdsgiver ikke længere skal modtage faktura. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: evu.arts@au.dk 
eller på tlf. 87 16 10 97. 
 
Send ansøgning og denne blanket til: 
 
Efter- og Videreuddannelse, Arts 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C         Februar 2018 
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