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Anvendelse af udlandsstipendieordningen i regi af samarbejdsaf-
taler med udenlandske uddannelsesinstitutioner, der kræver 
brugerbetaling.  
 

I internationaliseringshandlingsplanens del I ”Øget indsigt gennem globalt udsyn” 

indgår et initiativ (1.10) om at give de videregående uddannelsesinstitutioner mu-

lighed for at anvende udlandsstipendieordningen i forbindelse med indgåelsen af 

samarbejdsaftaler med attraktive udenlandske uddannelsesinstitutioner, der kræ-

ver brugerbetaling. 

 

I handlingsplanen fremgår det, at anvendelse af udlandsstipendieordningen kan 

finde sted, ”hvis den danske institution har et ønske om at sende flere studerende 

til den udenlandske institution end det antal, som den udenlandske institution er 

indstillet på at udveksle som led i en udvekslingsaftale”. 

 

Udlandsstipendieordningen skal ses som en mulighed for at flere studerende kan 

komme på et studieophold i udlandet og som et supplement til institutionernes 

gensidige udvekslingsaftaler med udenlandske institutioner. Ordningen kan benyt-

tes af studerende, som ønsker at rejse til destinationer, med hvilke institutionerne 

ikke har udvekslingsaftaler, eller hvor institutionerne ikke har kunnet opnå nok 

gensidige udvekslingspladser. 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har erfaret, at der blandt de videregående 

uddannelsesinstitutioner eksisterer en vis usikkerhed om, hvorledes udlandssti-

pendieordningen kan bruges som instrument i forbindelse med indgåelse af sam-

arbejdsaftaler om f.eks. studenterudveksling med udenlandske uddannelsesinstitu-

tioner, der opkræver brugerbetaling. Styrelsen vil derfor i det følgende redegøre 

nærmere for mulighederne indenfor de eksisterende rammer.  

 

Udlandsstipendieordningen kan allerede i dag indtænkes, når der indgås samar-

bejdsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner, hvor institutionerne ikke 

har kunnet opnå nok gensidige udvekslingspladser. Sådanne ’asymmetriske’ sam-

arbejdsaftaler kan evt. indgås ved at lave et tillæg til den eksisterende samarbejds-

aftale. Dette vil kunne være en hjælp til de studerende, som vælger et studieophold 

med udlandsstipendium ved samarbejdsuniversitetet.  

 

Styrelsen finder derfor, at der er vide muligheder for, at de danske videregående 

uddannelsesinstitutioner kan indgå samarbejdsaftaler om bl.a. udveksling af stude-
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rende med udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner, hvor udlandssti-

pendiet indtænkes som en ekstra mulighed for de studerende.  

 

Styrelsen skal understrege, at udlandsstipendiet i følge SU-loven er en rettighed, 

der er tillagt den studerende. Det er således ikke midler, som institutionen har en 

umiddelbar råderet over. Den danske videregående uddannelsesinstitution kan 

derfor ikke stille krav om, at deres studerende skal benytte det tilbud, som institu-

tionen kan stille til rådighed via samarbejdsaftalen. Den danske uddannelsesinsti-

tution kan heller ikke indgå aftaler, hvor institutionen binder sig til, at institutionen 

skal sende et antal af deres studerende til uddannelsesophold med studieafgift. 

Endelig skal det nævnes, at den optjente merit for de studerende, der rejser ud via 

udlandsstipendieordningen ikke tæller med i balancen, fordi aktiviteten i forvejen 

er finansieret via udlandsstipendieordningen. 

 

Styrelsen beskriver herunder forskellige tænkte eksempler på, hvordan udlandssti-

pendieordningen kan bruges som instrument i forbindelse med indgåelse af sam-

arbejdsaftaler. Styrelsen gør opmærksom på, at eksemplerne ikke er udtømmende 

for, hvorledes de videregående uddannelsesinstitutioner kan indtænke ordningen.  

 

 Aalborg Universitet indgår en samarbejdsaftale med Northumbria University i 

Storbritannien om udveksling af ti danske1 studerende mod at modtage fem fra 

Northumbria University. Fem af de danske studerende får en ’gratis’ udveks-

lingsplads, mens de sidste fem studerende får en plads tilbudt af Northumbria 

University mod betaling af studieafgift. Aalborg Universitet kan henvise disse 

studerende til at søge finansiering af opholdet via udlandsstipendieordningen.  

 

 Københavns Erhvervsakademi indgår en samarbejdsaftale med Fashion Insti-

tute of Technology, State University of New York i USA om udveksling af ti 

danske studerende mod at modtage fire studerende fra Fashion Institute of 

Technology. Fire af de danske studerende får en ’gratis’ udvekslingsplads, 

mens de øvrige seks danske studerende får en plads tilbudt af Fashion Institute 

of Technology mod betaling af en reduceret studieafgift, som er aftalt mellem 

de to institutioner. De seks studerende kan bl.a. finansiere opholdet ved hjælp 

af udlandsstipendieordningen. 

 

 Professionshøjskolen VIA indgår en samarbejdsaftale med University of Tas-

mania i Australien om, at Professionshøjskolen VIA kan tilbyde fem danske 

studerende et uddannelsesophold ved den udenlandske institution mod beta-

ling af studieafgift, som de studerende bl.a. kan finansiere ved hjælp af ud-

landsstipendieordningen. Professionshøjskolen VIA modtager i dette tilfælde 

ingen studerende fra University of Tasmania. 

 

 Aarhus Universitet indgår en samarbejdsaftale med Berkeley University i USA 

om, at Aarhus Universitet kan tilbyde 10 af deres studerende plads på en hel 

kandidatuddannelse på Berkeley University mod betaling af studieafgift, som 

de bl.a. kan finansiere ved hjælp af udlandsstipendieordningen.   

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser håber hermed at have bidraget til at klar-

gøre, hvorledes de videregående uddannelsesinstitutioner kan inddrage udlands-
                                                             
1 Ved danske studerende forstås i ovenstående eksempler studerende optaget ved danske 
uddannelsesinstitutioner. 
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stipendieordningen i arbejdet med at sikre flere danske studerende let adgang til 

attraktive uddannelsesophold i udlandet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nils Agerhus 


