Godkendelse af ungdomsuddannelse
i udlandet til SU - du kan ikke få NemID
1.

Navn

Cpr-nummer

Udfyldes af styrelsen

_

Modtaget den

c/o
Nuværende adresse
Postnr.

By/postdistrikt

Land

Tlf. nr.

E-mail

Er du dansk
statsborger?

Ja

Nej

2. Hvad søger du om
Jeg søger om at få en uddannelse i udlandet godkendt til SU ...................................................
Jeg har skiftet uddannelsesretning/uddannelsessted og ønsker at søge SU til en ny
uddannelse .................................................................................................................................

3. Oplysninger om uddannelsesstedet
Land: ....................................................................................................................................................................................................
By: ........................................................................................................................................................................................................
Uddannelsessted: ...............................................................................................................................................................................

4. Oplysninger om uddannelsen
Uddannelsens navn: ............................................................................................................................................................................
Eksamensgrad (for eksempel studentereksamen/IB): .........................................................................................................................
Uddannelsens længde: Antal år/måneder.: ..........................................................................................................................................
Uddannelsens start: ...................................................................................................................
Uddannelsens slut: .....................................................................................................................

dg.

md.

md.

år

år

Uddannelsen er tilrettelagt som heltidsundervisning: .................................................................

Ja

Nej

Indgår der fjernundervisning (online-studier) i uddannelsen? .....................................................

Ja

Nej

(Hvis Ja, send dokumentation for, hvor meget af undervisningen der foregår som
fjernundervisning.)
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5. Oplysninger om uddannelsen - du skal vedlægge følgende, før vi kan behandle din ansøgning
Bilag 1: Dokumentation for uddannelsens og uddannelsesstedets offentlige anerkendelse ..........
Kravet om offentlig anerkendelse betyder, at studielandets
undervisningsministerium eller tilsvarende myndighed skal have godkendt uddannelsen
og uddannelsesstedet.

Vedlagt

Bilag 2: Dokumentation for uddannelsens fagindhold ....................................................................
Du skal sende præcise oplysninger om:
a) uddannelsesretning
b) beskrivelse af fagplan/studieplan
(Ved svensk uddannelse: Oplys antal points/niveau i matematik og engelsk.)

Vedlagt

Bilag 3: Dokumentation for uddannelsens normering/varighed .....................................................
Uddannelsen er tilrettelagt som fuldtidsstudium

Vedlagt

6. Dokumentation for endelig optagelse
Bilag 4: Dokumentation for endelig optagelse på uddannelsen .....................................................

Eftersendes

Vedlagt

(Når du er endeligt optaget på uddannelsen, skal du sende dokumentation for optagelse
på uddannelsen med angivelse af uddannelsens præcise startdato, forventede slutdato,
uddannelsesgrad og uddanelsesretning. Optagelsesbrevet skal være stemplet, dateret
og underskrevet af det udenlandske uddannelsessted.)

7. NemID
Jeg kan ikke få NemID, fordi: ...................................................................................................................................................
Vedlæg dokumentation for årsagen til, at du ikke kan få NemID. Det kan for eksempel være DanIDs begrundelse.

8. Strafansvar og underskrift
Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar
er forpligtet til straks at give meddelelse, hvis de forhold, der er givet oplysninger om, ændrer sig.
Dato ........................................ Underskrift ................................................................................................................................

Husk
•
•
•
•

Du behøver ikke være optaget på uddannelsen for at søge om at få den godkendt til SU
Du skal huske at søge SU i minSU senest den måned, du ønsker støtten fra. Vi kan først behandle din sag, når vi
har modtaget det relevante materiale om uddannelsen.
Du skal huske at vedlægge materiale om uddannelsesstedet og uddannelsen i udlandet, når du søger om godkendelse af en uddannelse til SU.
Du kan læse mere om dit ansvar, når du søger om SU i udlandet på www.su.dk/udland.

Oplysninger om dig

Ifølge databeskyttelsesforordningen er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forpligtet til at oplyse dig om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. De personoplysninger, vi indsamler om dig, opbevarer og håndterer vi trygt og sikkert i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
Personoplysninger
Personoplysninger er al information, som direkte eller indirekte (det vil sige sammen med andre oplysninger) kan kobles til
dig, for eksempel navn, billede, cpr-nummer og uddannelsesoplysninger.
Når vi behandler en ansøgning fra dig, kan vi have behov for at behandle almindelige, følsomme og øvrige personoplysninger om dig for at varetage dine interesser. Hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysninger, vil vi ikke være i stand til at foretage sagsbehandling, tildele dig ydelser eller forvalte dine retskrav.
Læs mere på www.su.dk/oplysninger-om-dig.

Send ansøgningen med materiale til:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Udlandsenheden
Særlig Uddannelsesstøtte
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø.
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