
Hvis ansøgningsfristen er overskredet, kan du kontakte studievejlederen på smsn@ase.au.dk for 
evt. ledige pladser. 

Sendes til:  
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 
Att.: Studieservice 

Inge Lehmanns Gade 10 

8000 Aarhus C 

Eller på mail til: AK-optag@ase.au.dk 

ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ SUPPLERINGSKURSUS, HERNING 

Ansøgningen skal være Ingeniørhøjskolen i hænde for sommeroptagelse senest den 1. juli – 

og for vinteroptagelse senest den 1. december. 

Husk at vedlægge: Dokumentation for gymnasial uddannelse med stempel og underskrift. 

Cpr.: Statsborgerskab: 

Fornavn(e): 

Efternavn: 

Adresse: 

Postnr.: By: Tlf.nr.: 

E-mail:

(BRUG BLOKBOGSTAVER) 

Suppleringskurser i Herning 

Har du en gymnasial uddannelse, og ønsker du at supplere med enkelte fag, sæt kryds. 

Mat. 0 - B (efterår)  Mat. B - A (forår) 

Kemi 0 - C (efterår)  Engelsk C - B (forår) 

Dansk 0 - A (efterår + forår)  Fysik 0 – B (forår) 

Engelsk 0 - C (efterår) 

 Jeg ønsker at følge suppleringskurserne online 

Forbeholdt uddannelsesstedet: 

mailto:smsn@ase.au.dk
mailto:AK-optag@ase.au.dk


Hvis ansøgningsfristen er overskredet, kan du kontakte studievejlederen på smsn@ase.au.dk for 
evt. ledige pladser. 

Ønsket ingeniørstudieretning (sæt kryds): 

Studieretning:  Elektronik

 Global Management and Manufacturing

 Business Development Engineer

 Andet (skriv hvilken)

Oplysninger om skoleuddannelse husk at vedlægge dokumentation 

Eksamen/uddannelse Afgangsår By/Skolens navn 

Gymnasial 
uddannelse 

Anden eksamen 

Oplysninger om praktisk uddannelse husk at vedlægge dokumentation 

Udfyldes af ansøgere med svendebrev 

I hvilket fag er du udlært / i lære?: 

Afslutningsdato: 

Husk at vedlægge: 

Dokumentation for adgangsgivende eksamen. 

Ansøgers underskrift 

Dato Underskrift (håndskrevet) 

Oplysninger, du afgiver her, vil blive brugt til at registrere studenteroplysninger om dig. 

mailto:smsn@ase.au.dk

	Cpr: 
	Statsborgerskab: 
	Efternavn: 
	Fornavne: 
	Adresse: 
	Postnr: 
	By: 
	Tlfnr: 
	Email: 
	undefined: Off
	Electronic Design Engineer: Off
	Global Management and Manufacturing: Off
	Business Development Engineer: Off
	Andet skriv hvilken: Off
	EksamenuddannelseGymnasial uddannelse: 
	AfgangsårGymnasial uddannelse: 
	BySkolens navnGymnasial uddannelse: 
	EksamenuddannelseAnden eksamen: 
	AfgangsårAnden eksamen: 
	BySkolens navnAnden eksamen: 
	I hvilket fag er du udlært  i lære: 
	Afslutningsdato: 
	Ansøgers underskrift: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box1: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box4: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Anden studieretning: 


