
Blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder 

• du er blevet udmeldt af samme uddannelse ved AU eller et andet dansk 
universitet fx pga. inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg eller overskredet 
maksimal studietid.

• du har udmeldt dig at samme uddannelse ved AU eller et andet dansk 
universitet, men kunne være blevet udmeldt fx pga. inaktivitet, opbrugte 
eksamensforsøg eller overskredet maksimal studietid.

Universitetet skal vurdere, om dine muligheder for at gennemføre 
uddannelsen er væsentligt forbedrede, siden du var indskrevet sidst. 
Universitetets vurdering kan omfatte for eksempel faglige og 
helbredsmæssige forhold. 

De(t) relevante forhold indgår i universitetets vurdering i forbindelse med din 
ansøgning om (gen)optagelse/genindskrivning/studieskift/overflytning. 

Blanketten skal anvendes hvis:

Dine oplysninger til Aarhus Universitets vurdering af, om dine 
muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede 

1. Personlige oplysninger:

CPR-nummer (fødselsdato, hvis du ikke har dansk CPR-nummer): 

Fornavn(e): Efternavn: 

Mobil/tlf. nr.: E-mail:

Adresse: 

Postnummer: By/Land:



2.Angiv, om du selv har udmeldt dig fra din tidligere uddannelsesinstitution, eller om
institutionen udmeldte dig (benyt mellemrumstast til markering):

� Jeg udmeldte mig selv pr. denne dato: _______________

� Jeg blev udmeldt af min tidligere uddannelsesinstitution pr. denne dato ____________

3.Angiv venligst grunden til, at du blev udmeldt, udmeldte dig selv eller opfylder kravene
for at blive udmeldt (benyt mellemrumstast til markering):

� Jeg har opbrugt mine 3 eksamensforsøg

� Jeg er udmeldt pga. inaktivitet

� Jeg har ikke opfyldt reglerne om maksimal studietid

� Jeg er varigt bortvist fra det universitet, jeg tidligere har været indskrevet på

� Andet:

4. Jeg anmoder om, at AU vurderer min ansøgning på baggrund af følgende (benyt
mellemrumstast til markering):

� Jeg kan dokumentere, at jeg nu har væsentligt forbedrede muligheder for at kunne

gennemføre uddannelsen 
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