
Egmont H. Petersens kollegium 

Nørre Allé 75
2100  København Ø  
Tlf. 35200020 kl. 9-11– onsdag lukket
Fax. 35200021
E-mail: kontor@ehp.dk

ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM

Enkeltværelse     Dobbeltværelse      Evt. partners navn: 
Ansøgning for partner der søger optagelse, skal vedlægges!     

Foretrukket indflytningstidspunkt.                      Måned:       År:   

Kan du flytte ind med kort varsel ( f.eks. 1 uge ) ?               Ja       Nej  

Udfyld nedenstående TYDELIGT - helst med blokbogstaver.

Ansøgers fulde navn: 

Mand       Kvinde 
 
                 Dansk statsborgerskab:             Ja:             Nej:         

            Statsborgerskab i :

                                                 Fødselsdato:           Dato:    Måned:    År:

Adresse: 

Postnr.       By: 

Email (skriv meget tydeligt): Tlf. nr.: 

Svar bedes sendt til overstående adresse        eller kontaktadressen   

Kontaktadresse efter evt. indflytning (f.eks. forældres adresse):

Navn:  

Adresse:  Tlf. nr.: 

Postnr.  By:          Email: 

Angiv årstal for afsluttet:

a) Studentereksamen   b) HF   c)  Andet        

Angiv dit studium

Læreanstalt :    Studieretning:  

Studiestart: Dato:  Måned:  År:   Forv. afslutning  Dato: Måned:  År:

Jeg ønsker/forventer at bo på Egmont Kollegiet i følgende periode:

Fra:   Dato:    Måned:    År:          til          Dato:       Måned:     År:



Afviger din studietid fra den normerede?  Ja        Nej     Hvis ja, hvorfor?

 

DOKUMENTATION FOR OPTAGELSE PÅ STUDIET / STUDIEAKTIVITET
En af forudsætningerne for at bo på Egmont Kollegiet er, at man er aktiv studerende på en højere 
læreanstalt (se endvidere side 4). Hvorledes vil du dokumentere dette?:

         Jeg har vedlagt eksamensudskrift som studiedokumentation.

         Jeg er begyndt på min uddannelse, men jeg har endnu ikke bestået nogen eksaminer. 

         Jeg har vedlagt en kopi af mit årskort som studiedokumentation.

         Jeg er ikke begyndt på min uddannelse, men jeg er optaget på uddannelsen og har vedlagt 

    en kopi af mit optagelsesbrev som dokumentation.

         Jeg er endnu ikke optaget på studiet. Jeg skal fremvise dokumentation for optagelse før 

    evt.  indflytning.

Er der en praktikperiode i studiet ?     Nej    Ja    antal måneder/studieår:       /  

PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER OG KVALIFIKATIONER
Fortæl lidt om dine interesser samt dine personlige erfaringer og kvaliteter:  



Hvorledes vil du bidrage til at understøtte Egmont Kollegiets idégrundlag?: 
Hvad er dine forventninger til kollegielivet på Egmont

Hvilke andre kollegier søger du? Har du tidligere boet på kollegium? Ligger der nogle helt specielle 
forhold til grund for hvorfor du søger Egmont?

Dato :      Underskrift

Urigtige og mangelfulde oplysninger medfører, at ansøgningen ikke vil komme i betragtning. Der 
forbeholdes ret til at kontrollere de angivne oplysninger.

Ved indsendelse af skemaet vedlægges 1 x 10 kr. i frimærker, hvilket bl.a. dækker, at hver ansøger 
får tilsendt svar fra kollegiet. Såfremt beløbet ikke er vedlagt, vil ansøgningen ikke blive 
behandlet. Søger du fra udlandet, skal du ikke vedlægge frimærker.

Vedlæg også et foto af dig selv.

Ved indflytning opkræves depositum 6.300 kr. for et enkeltværelse (herunder      
depositum for nøgler) samt en éngangsindbetaling af et vedligeholdelsesgebyr på 2.250 
kr. 
Information om husleje og depositum fremgår af vores hjemmeside.



EGMONT KOLLEGIET ER MERE END ET STED AT BO

Ø Idégrundlaget for Egmont Kollegiet er at tilbyde fleksible og hensigtsmæssige rammer for kollegianer-
nes personlige og studiemæssige udvikling.

Ø Kollegiet ønsker at fremme det sociale aspekt gennem fælles ansvar og engagement på gangene samt i 
de tværgående udvalg og foreninger.

Ø Kollegiets virke er baseret på beboernes aktive deltagelse og medbestemmelse.

Ø Kollegiet vil til stadighed udvikle rammerne om beboernes studie- og læringsmæssige udfoldelser.

Ø Kollegiet vil gennem løbende udvikling af de fælles rammer give kollegianerne mulighed for at skabe 
sig et varieret og indholdsrigt fritidsliv.

GENERELLE OPTAGELSESBETINGELSER:

I henhold til kollegiets fundats er betingelserne for at komme i betragtning til optagelse på Egmont H. 
Petersens Kollegium:

- at man er studerende ved en højere læreanstalt på studier af minimum 3 års varighed, eksklusiv praktik
- at man har reststudietid på mindst 1 år
- at man endnu ikke er fyldt 30 år

Egmont kollegiet råder over 23 dobbeltværelser, som kan søges af både enkeltpersoner og samlevende. 
Samlevende, hvoraf i hvert fald den ene opfylder ovennævnte betingelser, og den anden også er under  
uddannelse, kan komme i betragtning til et dobbeltværelse. Samlevende vil have førsteprioritet til 
dobbeltværelserne.

Studerende med udenlandsk statsborgerskab optages efter særlige vilkår. 

DEN MAKSIMALE KOLLEGIETID ER NORMERET STUDIETID+1 ÅR OG VEDVARENDE 
POINTGIVENDE STUDIEAKTIVITET ER EN FORUDSÆTNING I HELE PERIODEN FOR AT BO PÅ 
KOLLEGIET. 
KOLLEGIET INDHENTER LØBENDE OPLYSNINGER OM STUDIEAKTIVITET FRA BEBOERNE.

Ansøgningen kan indgives iht. ansøgningsterminer oplyst på vores hjemmeside. Ansøgningsterminer tilrettes 
iht. antal ansøgere på vores venteliste, og kan derfor variere. 
Ansøgningerne behandles af Kontaktudvalget bestående af 4 kollegianere og eforen.
Svar udsendes ca. 6 uger efter udløb af den ansøgningstermin man har søgt til.
Optagelse kan normalt tidligst forventes 1½ mdr. efter ansøgningsterminens udløb.

EGMONT  H.  PETERSENS  KOLLEGIUM
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