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Studietjek

Side 1

Fulde navn:

Kundenummer:

Adresse, by og postnummer:

Dato:

1) Uddannelsesinstitution

2) Uddannelse

3) Normeret studietid

4) Indflytningsdato (se evt. lejekontrakt)

5) Påbegyndt uddannelse (md./år)

6) Forventes afsluttet (md./år)

Opstart af ny uddannelse f.eks. kandidat eller anden overbygning
7) Uddannelsesinstitution

8) Uddannelse

9) Påbegyndt uddannelse (md./år)

Underskrift
Jeg bekræfter på tro- og love, at ovenstående oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold og at jeg ikke er
mere end maksimalt et år forsinket i mit uddannelsesforløb. Jeg er bekendt med, at afgivelse af falske oplysninger på tro- og love i sig
selv kan straffes med fængsel og at UBSBOLIG A/S frit kan politianmelde falske erklæringer.

Du skal sammen med dette skema sende studiedokumentation.
Af nedenstående bilag fremgår det, hvilken dokumentation du skal vedlægge.
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Side 2
Hvis du går på en mellemlang- eller lang videregående uddannelse skal du fremsende et udskrift
over samtlige beståede eksamener på uddannelsen.
ECTS-vægtningen skal fremgå. Det er vigtigt, at
uddannelsesinstitutionen også bekræfter, at du har
bestået eventuelle praktikperioder, der ikke fremgår
af eksamensudskriften. De skal oplyse, hvor mange
ECTS-point hver praktikperiode svarer til. Følger du
kurser, der strækker sig over flere semestre, skal din
uddannelsesinstitution bekræfte, hvilke kursuselementer du har bestået af disse kurser, og hvor mange
ECTS-point de enkelte elementer svarer til.
Hvis du går på en kort videregående uddannelse
skal din uddannelsesinstitution lave et brev, hvori der
står: a) hvornår du er begyndt, b) den normerede
studietid, c) slut på uddannelse og d) om du har bestået dine eksaminer.
Hvis du går på en ungdomsuddannelse (STX (inkl.
HHX, HTX, HF, Studenterkursus) HG, erhvervsuddannelse mv.), skal du fremsende kopier af eksamensbeviser for de år, du p.t. har bestået eller din uddannelsesinstitution skal lave et brev, hvori der står: a)
hvornår du er begyndt, b) den normerede studietid og
c) slut på uddannelse.
Hvis du går på enkeltfag eller GSK, skal du fremsende en kopi af bekræftelse på, at du modtager SU
eller at uddannelsen er SU berettiget og en kopi af dit
undervisningsskema. Dit timetal, hvilke fag du tager,
og på hvilket niveau skal klart fremgå.
Hvis du er elev, lærling eller er i praktik (fx erhvervs- og journalistuddannelserne), skal du fremsende en kopi af indgået aftale mellem dig og din
elevplads/praktiksted samt særskilt brev fra din elevplads/praktiksted, som bekræfter, at du fortsat er elev
og forventer at opfylde elevaftalen. Det er IKKE nok
at fremsende en kopi af elevaftalen.

Hvis du går på en anden uddannelse (fx 9. klasse,
kosmetolog), skal du, hvis det er muligt, fremsende et
udskrift over beståede eksaminer – hvis muligt – eller din uddannelsesinstitution skal lave et brev, hvori
der står: a) hvornår du er begyndt, b) den normerede
studietid og c) slut på uddannelse.

Orientering om studieaktivitets- og
opsigelsesregler i kollegier/ungdomsboliger
Vi foretager studietjek for at vide, om beboerne er
under uddannelse og følger deres uddannelse – dvs.,
at de er aktive på deres uddannelse. Du er uddannelsesaktiv, hvis du er i stand til at færdiggøre
din uddannelse på normeret tid plus et år. Hvis
du har studeret i længere tid, mens du har boet i kollegie-/ungdomsbolig, er der mulighed for at få dispensation i op til et år, hvis du fx kan dokumentere at:
I.
II.

 u fortsat er studieaktiv
D
Der foreligger særlige forhold, såsom sygdom
eller fødsel
III. 
Du har kvalificeret dig til ekstra SU-klip pga
studenterpolitisk eller studentersocialt arbejde
Dispensation til at bo længere bliver givet for et år af
gangen. Tidligere dispensationer bliver ikke automatisk forlænget, og du skal derfor søge igen.
Hvis du ønsker at søge dispensation ifølge ovenstående muligheder, skal du ansøge UBSBOLIG, så hurtigt
som muligt og huske at vedlægge den relevante
dokumentation.
En eventuel dispensationsansøgning udsætter ikke
opsigelsesdatoen. Søg derfor i god tid.

Hvis du går på sprogskole, skal dit uddannelsessted fremsende oplysninger, vedr. hvilken danskprøve
du tager, hvilket trin du er på, samt start og forventet
slut på uddannelse. Endvidere skal du sende et brev
fra sprogskolen, hvor det skal fremgå om der er tale
om egenfinansiering af kurserne, timetallet og hvilke
kurser du er tilmeldt samt hvilke kurser, du har bestået.
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