Oplysninger der skal indgå i en budgetopstilling omkring en videreuddannelse
Kopi af sidste lønseddel vedlægges.
Navn:

CPR
Første kalenderår - 20xx
Udgiftsberegning for 1 studieår (september til februar eller februar til juli) er ikke det samme som et kalenderår
Tekst
Beregning

Beløb i hele kr.

Deltidstudie
Deltagergebyr (antal semestre x pris)
Bøger - støtte til bogudgifter max. 2.000 pr. studieår.
Billetudgifter t/r. (antal rejser x billetpris) - Røde billetter.
Transportudgifter i Grønland (billigste transportmulighed).
Transportudgifter i Danmark (billigste transportmulighed).
Deltidstudie - Opholdsudgifter (antal overnatninger x pris)
Dagpenge (antal dage inkl. rejsedage). Brug/se dagpengeskema.
Tjenestefri m/løn til studie, deltagelse i seminarer, specialeskrivning mv.
Vedlæg lønseddel

Heltidstudie
Løn iht. Sundhedsdirektoratets cirkulære vedr. løn under uddannelse i
det omfang midlerne hertil bliver bevilget via direktoratets videreuddannelsespulje - husk at vedlægge sidste lønseddel
Delvis flyttegodtgørelse efter tjenestemandsreglerne.
Billetudgifter Grl/DK (antal personer x billetpris)- Røde billetter.
Bogudgifter - støtte til bogudgifter op til kr. 2.000 pr. studieår.

I alt budget 1. år
De fleste uddannelser giver ECTS point. 1 ECTS point = 27-28 timer som i forbindelse med et studie dækker alle former for studieaktivitet, forelæsninger, praktik, seminar,

projektarbejde, eksamen m.m.m.
I forbindelse med deltidsstudier vil der max. kunne søges om frihed med løn svarende til 2½ måned pr. semester, hvis dette udløser 15 ECTS point.og det kan ikke forventes, at der
bevilges løn i hele perioden.
Det forventes, at du bruger feriefrirejse i forbindelse med rejse til/fra uddannelse.

Oplysninger der skal indgå i en budgetopstilling omkring en videreuddannelse
Kopi af sidste lønseddel vedlægges.
Navn:

CPR
Andet kalenderår - 20xx
Udgiftsberegning for 1 studieår (september til februar eller februar til juli) er ikke det samme som et kalenderår
Tekst
Beregning

Beløb i hele kr.

Deltidstudie
Deltagergebyr (antal semestre x pris)
Bøger - støtte til bogudgifter max. 2.000 pr. studieår.
Billetudgifter t/r. (antal rejser x billetpris) - Røde billetter.
Transportudgifter i Grønland (billigste transportmulighed).
Transportudgifter i Danmark (billigste transportmulighed).
Deltidstudie - Opholdsudgifter (antal overnatninger x pris)
Dagpenge (antal dage inkl. rejsedage). Brug/se dagpengeskema.
Tjenestefri m/løn til studie, deltagelse i seminarer, specialeskrivning mv.
Vedlæg lønseddel

Heltidstudie
Løn iht. Sundhedsdirektoratets cirkulære vedr. løn under uddannelse i
det omfang midlerne hertil bliver bevilget via direktoratets videreuddannelsespulje - husk at vedlægge sidste lønseddel
Delvis flyttegodtgørelse efter tjenestemandsreglerne.
Billetudgifter Grl/DK (antal personer x billetpris)- Røde billetter.
Bogudgifter - støtte til bogudgifter op til kr. 2.000 pr. studieår.

I alt budget 2. År
De fleste uddannelser giver ECTS point. 1 ECTS point = 27-28 timer som i forbindelse med et studie dækker alle former for studieaktivitet, forelæsninger, praktik, seminar,

projektarbejde, eksamen m.m.m.
I forbindelse med deltidsstudier vil der max. kunne søges om frihed med løn svarende til 2½ måned pr. semester, hvis dette udløser 15 ECTS point.og det kan ikke forventes, at der
bevilges løn i hele perioden.
Det forventes, at du bruger feriefrirejse i forbindelse med rejse til/fra uddannelse.

Oplysninger der skal indgå i en budgetopstilling omkring en videreuddannelse
Kopi af sidste lønseddel vedlægges.
Navn:

CPR
Tredje kalenderår - 20xx
Udgiftsberegning for 1 studieår (september til februar eller februar til juli) er ikke det samme som et kalenderår
Tekst
Beregning

Beløb i hele kr.

Deltidstudie
Deltagergebyr (antal semestre x pris)
Bøger - støtte til bogudgifter max. 2.000 pr. studieår.
Billetudgifter t/r. (antal rejser x billetpris) - Røde billetter.
Transportudgifter i Grønland (billigste transportmulighed).
Transportudgifter i Danmark (billigste transportmulighed).
Deltidstudie - Opholdsudgifter (antal overnatninger x pris)
Dagpenge (antal dage inkl. rejsedage). Brug/se dagpengeskema.
Tjenestefri m/løn til studie, deltagelse i seminarer, specialeskrivning mv.
Vedlæg lønseddel

Heltidstudie
Løn iht. Sundhedsdirektoratets cirkulære vedr. løn under uddannelse i
det omfang midlerne hertil bliver bevilget via direktoratets videreuddannelsespulje - husk at vedlægge sidste lønseddel
Delvis flyttegodtgørelse efter tjenestemandsreglerne.
Billetudgifter Grl/DK (antal personer x billetpris)- Røde billetter.
Bogudgifter - støtte til bogudgifter op til kr. 2.000 pr. studieår.

I alt budget 3. År
De fleste uddannelser giver ECTS point. 1 ECTS point = 27-28 timer som i forbindelse med et studie dækker alle former for studieaktivitet, forelæsninger, praktik, seminar,

projektarbejde, eksamen m.m.m.
I forbindelse med deltidsstudier vil der max. kunne søges om frihed med løn svarende til 2½ måned pr. semester, hvis dette udløser 15 ECTS point.og det kan ikke forventes, at der
bevilges løn i hele perioden.
Det forventes, at du bruger feriefrirejse i forbindelse med rejse til/fra uddannelse.

