
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 ADGANGSKURSUS, HERNING 

(1-ÅRIGT ADGANGSKURSUS) 

Ansøgningen skal være Ingeniørhøjskolen i hænde senest den 1. juli. 

Du vil få svar på din ansøgning i din e-boks.
Husk at vedlægge: Dokumentation for skoleuddannelse med stempel og underskrift samt dokumentation 

for erhvervserfaring. 

Cpr.: Statsborgerskab: 

Fornavn(e):

Efternavn:

Adresse: 

Postnr.: By: Tlf.nr.: 

E-mail:

(BRUG BLOKBOGSTAVER) 

Adgangskursus 

Jeg søger om optagelse på 

 Adgangskursus, 1 år, august 20

 Online Adgangskursus, 1 år, august 20

Ønsket ingeniørstudieretning (sæt kryds): 

Studieretning:  Elektronik

 Global Management and Manufacturing

 Business Development Engineer

 Andet (skriv hvilken)

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. 

 

Oplysninger om skoleuddannelse husk at vedlægge dokumentation 

Eksamen 
 

Afgangsår Skolens navn 

Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse)  
 

 
 

Folkeskolens udvidede afgangsprøve (10. klasse) 
 

 
 

 
 

STX (Studentereksamen)/HTX 
 

  

HF/HHX 
 

  

Anden eksamen (anfør navn) 
 

  

 

Oplysninger om praktisk uddannelse husk at vedlægge dokumentation 

 

1. Udfyldes af ansøgere med svendebrev 

I hvilket fag er du udlært / i lære?:   

Afslutningsdato:   

 
 
2. Udfyldes af ansøgere med anden erhvervserfaring end den under punkt 1 anførte 

Giv en kort beskrivelse af erhvervserfaringen med angivelse af arbejdsgiver samt beskæftigelsens 

art og omfang: 

 

 

 

 

 

Husk at vedlægge: 

Dokumentation for adgangsgivende eksamen (fx folkeskolebevis). Dokumentation for 

relevant erhvervserfaring (fx udtalelser, svendebrev eller lign). 

 

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: 
	Adgangskursus 1 år august 20: Off
	Online Adgangskursus 1 år august 20: Off
	undefined_2: 
	Electronic Design Engineer: Off
	Global Management and Manufacturing: Off
	Business Development Engineer: Off
	Andet skriv hvilken: Off
	AfgangsårFolkeskolens afgangsprøve 9 klasse: 
	Skolens navnFolkeskolens afgangsprøve 9 klasse: 
	AfgangsårFolkeskolens udvidede afgangsprøve 10 klasse: 
	Skolens navnFolkeskolens udvidede afgangsprøve 10 klasse: 
	AfgangsårSTX StudentereksamenHTX: 
	Skolens navnSTX StudentereksamenHTX: 
	AfgangsårHFHHX: 
	Skolens navnHFHHX: 
	AfgangsårAnden eksamen anfør navn: 
	Skolens navnAnden eksamen anfør navn: 
	I hvilket fag er du udlært  i lære: 
	Afslutningsdato: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Beskrivelse af erhvervserfaring: 
	Dato: 
	Anden studieretning: 


