PARKKOLLEGIERNE A/S
ANSØGNINGSSKEMA FOR OPTAGELSE SOM ALUMNE
Del 1: Udfyldes af ansøger

1. Generelt:

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOKSTAVER

Hvis du er gammel alumne ( ikke fremlejer) så angiv Kollegium

vær.

, i perioden fra

til

Fulde navn:
Nuværende adresse:
Postnr. og by:

CPR.nr.:

Studiefag:

Studienr.:

E-Mail:

Mobil telefon:

Pårørende navn:

Mobil telefon:

2. Studiemæssige forhold - udfyldes kun hvis du har studeret på andre universiteter end Aarhus Universitet:
Hvis du har færdiggjort dele af dit studium på andre universiteter end Aarhus Universitet,
skal du vedlægge dokumentation for dette, f.eks. Eksamensudskrift, og sætte et kryds i
denne rubrik.

Bilag vedlagt

I ganske særlige tilfælde kan der gives dispensation til hurtig optagelse. Hvis dine
forhold er relevante for en dispensation, kan du sætte kryds i denne rubrik.

Bilag vedlagt

3. Særlige omstændigheder:

4. Ønsker
Kollegium 1 med bad og toilet på værelset (sæt X)
Kollegium 2 - 9 fælles bad på gangen (sæt X)
5. Tidligst ønskede indflytningsdato du vil ikke blive tilbudt optagelse før denne dato.Kan ændres tre gange inden tilbud:
Måned / år:

Rettelser:

6. Ansøgers underskrift:
Undertegnede bekræfter hermed, at ovenstående oplysninger er korrekte:
Dato:

Underskrift:

7. ANSØGNING AFLEVERES PÅ PARKKOLLEGIERNE A/S:
Husk at vedlægge en kopi af dit studiekort, samt en gyldig indskrivningsbekræftelse, som er udskrevet i den
måned, du afleverer din ansøgning. Uden dette vil din ansøgning blive afvist.
NB. Hvis du er på orlov afleveres orlovsbekræftelse, dog skal indskrivningsbekræftelse være afleveret til kontoret inde vi
sender tildelingsbrev om værelse.

Orlov (sæt X)
Indskrivningsbekræftelse kan hentes på : www.stadssb.au.dk og findes under "udskrifter".
Del 2: udfyl des a f Pa rkkol l egi erne A/S

Indflyttet på:

Kollegium:

Etage:

Værelse:

Kontorets åbningstid:
Mandag - onsdag
10.00 - 13.00
Torsdag
10.00 - 16.00
Fredag
Lukket

Telefontid:
Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag

PARKKOLLEGIERNE A/S hjemmeside:
PARKKOLLEGIERNE A/S mailadresse:

WWW.PARKKOLLEGIERNE.DK.
Kontoret@koll.au.dk

10.00 - 13.00
10.00 - 16.00
10.00 - 12.00

