Ansøgning om optagelse på
Collegium Domus Regiæ
PERSONLIGE OPLYSNINGER
Navn (fornavn, mellemnavn(e), efternavn)

Fødselsdato

Vejnavn og -nummer
Postnummer og by

Land

Telefonnummer

E-mail

Dansk statsborger:

ja

nej

ØKONOMISKE OPLYSNINGER
Bruttoindtægt sidste år, inkl. SU
Forventet bruttoindtægt dette år, inkl. SU
Formue - ved evt. negativ formue (gæld) anføres ÷ foran beløbet
Har du tidligere modtaget kommunitetslegatet? (d.v.s. været alumne på Borchs, Valkendorfs eller Elers Kollegium)
nej

hvis

ja, hvor længe? ____________________________

1

STUDIEOPLYSNINGER
BA

KA

Navn på nuværende studieretning

KU
Påbegyndt
(md/år)

DTU

Afsluttes
(md/år)

Eventuelle tidligere gennemførte eller afbrudte uddannelser efter studentereksamen:
Studium

Uddannelsessted

Påbegyndt
(md/år)

Gennemført/afbrudt
(md/år)

ECTS-vægtet gennemsnit af alle ECTS-point bestået på
universitetsniveau på nuværende og tidligere uddannelser indtil
ansøgningstidspunktet
Har du endnu ikke opnået 90 ECTS-point men forventer at opnå dem umiddelbart efter ansøgningsfristen, anfør
da, hvilken dato du forventer at bestå den eksamen, der gør, at du opfylder ECTS-kriterierne: ______________
HUSK AT VEDLÆGGE:
(1) motiveret ansøgning på maks. én A4-side
(2) eksamensudskrift (fra nuværende uddannelse og alle tidligere uddannelser på universitetsniveau)
(3) seneste årsopgørelse fra SKAT
(4) alle tre sider af denne ansøgningsblanket
Adresseres til:
Stuart Ward
Store Kannikestræde 2
1169 København K
Din ansøgning vil blive læst af provsten og et udvalg af regensianere.

2

UNDERSKRIFT
Undertegnede bekræfter på tro og love rigtigheden af de afgivne oplysninger.
Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg har læst og forstået at:
(1) Min ansøgning bliver læst af et optagelsesudvalg bestående af fem repræsentanter for beboerne og provsten.
(2) Data fra min ansøgning kan blive indlæst i en elektronisk fil til brug for kollegiets optagelsesudvalgs arbejde.
Filen, såvel som udskrifter af den, bliver destrueret umiddelbart efter, at optagelsesudvalget har behandlet
ansøgningerne om optagelse. Kollegiet kan opbevare en liste over tidligere ansøgere til kollegiet (navn,
adresse, telefon, e-mail og studieretning i op til 5 år).
(3) Hvis jeg bliver optaget som beboer på Regensen, opbevarer kollegiet min ansøgning om optagelse på
kollegiet (inkl. evt. følsomme oplysninger, oplysninger af personlig karakter og CPR-nummer) efter, at jeg er
fraflyttet kollegiet permanent i kollegiets arkiv. Opbevarelsen sker udfra et historisk/kulturarvs perspektiv.
Regensens destruerer min ansøgning med samtlige bilag 1 år efter ansøgningsrunden, hvis jeg ikke bliver optaget
som beboer på kollegiet.
Navn

Dato
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