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Sagsbehandler: 
 

Det Internationale Kontor  

Studieophold ved American University Washington 
DC 2009/2010 
 
I samarbejde med Denmark’s International Study Programme (DIS) tilbyder 
Det Internationale Kontor ved Københavns Universitet et studieophold ved 
American University (AU) i Washington DC til reduceret studieafgift. Der 
er tale om to programmer: Washington Semester og Abroad at AU. 
 
Washington Semester programmet: 
Washington Semester er et anderledes universitetsophold, der kombinerer 
undervisning med praktisk erfaring. Programmet indeholder en kombination 
af seminarer, forelæsninger og praktikhold. Læs selv mere om programmet 
på www.washingtonsemester.com 
Washington Semester programmet tilbyder kurser indenfor følgende emner: 
American Politics, Contemporary Islam, Economic Policy, Foreign Policy, 
International Business and Trade, Israel Studies, Journalism, International 
Environment and Development, Justice, Public Law, Peace and Conflict 
Resolution, Transforming Communities og American History.  
Programmet er på undergraduate-niveau og retter sig derfor primært mod 3. 
og 4. års-studerende. Studerende fra Københavns Universitet skal have 2 års 
beståede studier bag sig på  
afrejsetidspunktet. 
 
 



 

SIDE 2 AF 3 Abroad at AU programmet: 
Abroad at AU er et mere traditionelt udvekslingsophold, hvor man kan væl-
ge imellem et bredt udvalg af kurser under AU’s schools og colleges. Du 
kan blive stillet over for et krav om, at du skal følge ét obligatorisk kursus: 
enten What is America eller How Washington Works. Læs mere på 
http://abroadatau.american.edu/  
Programmet er ligesom Washington Semester på undergraduate-niveau og 
henvender sig altså til 3. og 4. års-studerende. Det er også et krav, at man 
minimum har 2 års beståede studier bag sig på afrejsetidspunktet. 
 
Undervisningsafgift:   
Modsat normale udvekslingsophold skal der betales undervisningsafgift 
(tuition) på AU. 
Washington Semester koster ca. $6.450 per semester. Dette er reduceret 
med $2.500, fordi pladsen udbydes via DIS, og derudover giver DIS et legat 
på $500, så prisen bliver ca. $3.450 plus $200 i obligatoriske studieafgifter 
(bemærk at der kan være ekstra udgifter forbundet med visse fagretninger.) 
Abroad at AU koster ca. $6.400 per semester. Her ydes der et legat på 
$3.000, så prisen kommer ned på ca. $3.400. 
Der er i denne forbindelse mulighed for at søge om Udlandstipendium (se 
www.su.dk), såfremt opholdet er fuldt meritgivende (forhåndsgodkendelse 
fra dit studienævn på 30 ECTS kræves). 
Udover undervisningsafgiften skal du selv betale bolig, rejse og leveom-
kostninger.  
 
Tidspunkt:  
Man kan søge om optagelse med start i enten august 2009 eller januar 2010. 
 
Antal pladser: 
Der er 6 semesterpladser til rådighed på Washington Semester og 4 seme-
sterpladser på Abroad at AU. Modtager Det Internationale Kontor flere end 
10 ansøgninger, vil ansøgningerne blive prioriteret ud fra karakterer, pro-
jektbeskrivelse og anbefaling. 
 
Credits: 
Begge programmer er fuldtidsstudier og giver alt afhængigt af kursusvalg 
mellem 12-16 amerikanske credits per semester, hvilket bør kunne overføres 
til 30 ECTS. Dette skal dog godkendes af dit studienævn. 
 
Ansøgningen: 
Ansøgningsskema fås på hjemmesiden www.ku.dk/international under ”Op-
slagstavlen”. 
Til din ansøgning skal du bruge: 



 

SIDE 3 AF 3 1. Udfyldt ansøgningsskema  
2. Projektbeskrivelse på engelsk. 
3. Forhåndsgodkendelse fra dit studienævn (eller kopi af ansøgning til 

studienævnet) 
4. Certificerede engelskkundskaber: TOEFL, IELTS (eller kvittering 

for tilmelding til test). 
5. Karakterudskrift på engelsk fra Københavns Universitet 
6. En udtalelse fra en lærer/underviser på Københavns Universitet 

 
Ansøgningsfrister: 
 
Abroad at AU: 1. marts, kl. 14.00 
 
Washington Semester: 1. marts, kl. 14.00 
 
Ansøgningen stiles til: 
Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24, 2., 1010 København K 
 


