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K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T

DET HUMANISTISKE FAKULTET

Indskrivning på enkelte kurser 
OBS. Dette skema skal bruges, hvis du er studerende på en anden uddannelsesinstitution i Danmark og ønsker at tage kurser 
på Det Humanistiske Fakultet, eller hvis du er studerende på Det Humanistiske Fakultet og ønsker at erstatte dele af dit 
centralfag med kurser på andre uddannelser på fakultetet. 

1. Personlige oplysninger

Navn CPR-nummer 

Adresse Telefonnummer 

KU-brugernavn 

Postnummer og by E-mail

Statsborgerskab (sæt ×) Dansk Andet Land 

2. Jeg søger om (sæt kryds)

 Kurser der erstatter et eller flere kurser på mit BA-/KA-centralfag (gælder kun humaniorastuderende) 

Indskrivning som merit/gæstestuderende 

3. Jeg er studerende ved

Uddannelsesinstitution 

Navn på uddannelse 

Uddannelsesniveau BA KA 

Jeg har læsefærdigheder i følgende fremmedsprog 

4. Forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn/uddannelsesinstitution

Det attesteres herved, at de ansøgte kurser er fuldt meritgivende i ansøgerens uddannelse 

Dato___________________ Underskrift________________________________ Stempel 
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5. Jeg søger om indskrivning på følgende kurser
Husk at skrive fagelementkoden for det enkelte kursus. Du finder koden i studieordningen: 
www.hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger. 

Kursus og fagelementskode 

Udbydes ved (uddannelsens navn) 

ECTS ❍ Bachelorniveau ❍ Kandidatniveau

Kursus og fagelementskode 

Udbydes ved (uddannelsens navn) 

ECTS ❍ Bachelorniveau ❍ Kandidatniveau

Kursus og fagelementskode 

Udbydes ved (uddannelsens navn) 

ECTS ❍ Bachelorniveau ❍ Kandidatniveau

Kursus og fagelementskode 

Udbydes ved (uddannelsens navn) 

ECTS ❍ Bachelorniveau ❍ Kandidatniveau

Antal ECTS i alt ___ ❍ Efterår 20___ ❍ Forår 20___

Udfyldes kun af studerende ved Det Humanistiske Fakultet 
Hvis du søger om indskrivning på kurser, der erstatter dele af dit BA-/KA-centralfag, skal du skrive, hvilke(t) 
studieelement(er), du ønsker at erstatte.  

Kursus og fagelementkode 

Kursus og fagelementkode 

Kursus og fagelementkode 

6. Jeg søger om propædeutik (sprogkurser)

Jeg søger propædeutik i følgende sprog: 

Propædeutikken skal 

❍ Give adgang til følgende gymnasiesidefag:

❍ Give adgang til følgende tilvalgskursus:

Propædeutikkurser er forberedende sprogkurser på gymnasialt niveau og kan kun søges som supplering til tilvalgskurser. 

7. Underskrift

Jeg bekræfter på tro og love, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne ansøgning, er korrekte. Jeg er indforstået med, at jeg har pligt til at få 
meritoverført ovenstående eksaminer efter endt studieophold, og at jeg skal fremsende dokumentation for hvorvidt kurserne er beståede. Jeg 
giver samtykke til, at Det Humanistiske Fakultet kan indhente dokumentation for merit, jvf.§38, stk. 2 Uddannelsesbekendtgørelsen. 

 OBS: Hvis du fremsender ansøgningen via din KU-mail, behøver du ikke at underskrive den. 

Dato _____________ Underskrift _________________________________________ 
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