
Tjekliste – Den Internationale Kandidat 

 

Need-to-have 

Nice-to-have 

 

Kapitel 2 - Start med en drøm 

Emne Beskrivelse Check? 
Prioritets liste Liste med top prioriteter for din kandidat, akademiske 

og personlige. 
 

 

Kapitel 3 - Udvælg skoler og studier 

Emne Beskrivelse Check? 
Liste over skoler Bredt dækkende liste over skoler og studier, der 

inkluderer pris, optagelseskrav, ansøgningsdeadlines 
mm. 

 

 

Kapitel 4 - Ansøgning 

Emne Beskrivelse Check? 
Graduate tests Inkluderer evt. GRE og GMAT som de mest udbredte 

krav. 
 

Sproglige tests TOEFL den mest udbredte.  
Motiveret ansøgning / essay Personlig beskrivelse af dig selv og din motivation.  
CV Indgår altid i en ansøgning (oftest 1 side, dog maks. 2).  
Anbefaling 1 Som minimum påkrævet.  
Anbefaling 2 Oftest påkrævet.  
Anbefaling 3 Til tider påkrævet.  
Indkøbt materiale til 
graduate tests 

Meget hjælpsomt materiale, der kan være en god 
investering, hvis du vil have en god test score. 

 

 

Kapitel 5 - Interviews 

Emne Beskrivelse Check? 
Læs op på studie Man skal kende til studieretninger, valgfag, struktur og 

vigtigste krav for at præstere på studiet. 
 

Læs op på fagområde Hav styr på grundlæggende metodik og nylige nyheder 
indenfor feltet. 

 

Forbered spørgsmål Specifikke spørgsmål klar, der ikke virker for indøvet 
og generiske. 

 

Læs op på skole Herunder rangeringer, kendte professorer og andre 
styrker. 

 



Liste over potentielle 
spørgsmål 

Man kan ofte finde eksempler på interview spørgsmål, 
som man kan risikere at blive stillet, online eller 
gennem sit netværk. 

 

 

Kapitel 7 - Finansiering 

Emne Beskrivelse Check? 
Fast-track liste Undersøg om uddannelsen er på fast-track listen. Hvis 

ikke skal der søges optagelse. 
 

Søg SU Søg SU for at få adgang til SU og alle andre relaterede 
ydelser og lån (når uddannelsen er på fast-track liste) 

 

Søg legater Jeg anbefaler at sigte efter minimum 50 legater  
Undersøg mulighed for 
lån/legater gennem skolen 

Mange skoler har et legat, der kræver man kommer 
tidligt ind på studiet, da deadline ligger tidligt på året. 

 

Undersøg alternativ 
finansiering 

Lån gennem andre kilder eller mulighed for at få støtte 
fra familie 

 

Legatliste Liste over alle potentielle legater med information on 
krav til ansøgning og deadline 

 

 

Kapitel 8 - Forberedelse til dit studie 

Emne Beskrivelse Check? 
Bolig Enten på campus eller i nærliggende storby.  
Folkeregister/skat Meld dig som udrejst og undersøg hvilken effekt det har 

på din skattestatus. 
 

Forsikring Ofte med hjælp gennem skolen. Vær opmærksom på 
sundhedsforsikring, hvis det er relevant. 

 

Bank Betaling af forsikring og bolig vil oftest kræve en 
bankkonto i landet 

 

Telefon Hvis ikke du kan bruge dit eksisterende abonnement, 
data mm. 

 

Jobsøgning Få jobsøgningen ud af verden inden påbegyndt studie, 
så du kan fokusere 100% på studielivet. 

 

 


