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Vedr.: Studieophold ved Brown University, to semestre i det 
akademiske år 2009/2010 

 

Sagsbehandler: 
 

  

Studieophold ved Brown University, to semestre i det akademiske 
år 2009/2010 
 
I samarbejde med Denmark’s International Study Programme (DIS) tilbyder 
Det Internationale Kontor studerende ved Københavns Universitet et studie-
ophold ved Brown University i Providence, Rhode Island, USA. 
 
Brown University regnes blandt de bedste i USA og har et bredt udbud af 
fag, særligt af interesse for studerende inden for samfundsvidenskabelige 
fag, humaniora og visse naturvidenskabelige fag. Læs selv mere om de fag-
lige muligheder på Brown: http://www.brown.edu/ 
 
Udvekslingspladsen på Brown University er på graduate-niveau - dvs. kan-
didatniveau - hvor du optages som en ”post-baccalaureate special student”. 
Via denne plads skal du være tilmeldt et hovedkursus per semester og vil 
kun få credits for dette ene kursus. Herudover kan du få adgang til andre 
graduate-kurser, såfremt du lever op til optagelseskravene på de enkelte kur-
ser, men her vil ingen credits blive tildelt fra Brown. 
 
Da denne plads tildeles under nogle bestemte omstændigheder i forhold til 
meritoverførsel, vil vi opfordre interesserede studerende til at henvende sig 
på Det Internationale Kontor for en samtale om, hvordan det kan lade sig 
gøre i forhold til den enkeltes situation. 
 
To semesterpladser: 



 

SIDE 2 AF 3 KU kan sende en enkelt studerende til Brown University i to semestre. An-
søgningerne vil blive prioriteret ud fra karakterer, projektbeskrivelse og anbefa-
linger. 
 
Undervisningsafgift: 
Undervisningsafgifter på Brown vil som udgangspunkt blive dækket af DIS: 
Specifikt dækker DIS de $4.448, som det ene kursus, man kan aflægge eksa-
men i, koster samt 2 x $250 for to kurser, man kan følge som audit-studerende, 
men ikke aflægge eksamen i. 
Du skal selv betale for bolig, rejse og leveomkostninger. 
 
Tidspunkt:  

Man kan søge om optagelse på et fuldt akademisk år med start i september 
2009. 
 
Credits: 
Hovedkurset vil være meritgivende for 10 ECTS-points. De supplerende 
kurser, man kan, følge giver ikke ret til at gå eksamen og udløser ikke 
Brown credits. Kursusdeltagelsen kan derimod ses som et selvstudium til 
eksamen(er) for 20 ECTS points aflagt ved KU. 
 
Ansøgningen: 
Ansøgningsskema fås på hjemmesiden www.ku.dk/international under ”Op-
slagstavlen” 
 
Til din ansøgning skal du bruge: 
 

1. Udfyldt ansøgningsskema 
2. Projektbeskrivelse på engelsk 
3. Forhåndsgodkendelse fra dit studienævn på det meritgivende kursus, du 

ønsker at tage (eller kopi af ansøgning til studienævnet om forhånds-
godkendelse) 

4. Karakterudskrift på engelsk fra Københavns Universitet og eventuelle 
andre universiteter 

5. En udtalelse fra en underviser på Københavns Universitet på engelsk 
 
Vær opmærksom på, at der ikke skal betales ”application fee” i forbindel-
se med udveksling. Der skal altså ikke medsendes penge ved ansøgningen. 
 
Ansøgningsfrist: 
1. marts kl. 14.00 
Ansøgningen stiles til: 
Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24, 2, 1010 København K 


