Legatliste til studerende ved Europakollegiet
De 4 bedste legater
1

2

Legat
William
Demant
Fonden
(Octicon
Fonden)
Augustinus
Fonden

3

Knud
Højgaards
Fond

4

Scholarship
s for
graduates
in History
and related
subjects

Særlige krav
Forudsætningen for at søge Fonden er, at du er
blevet bachelor og har et karaktergennemsnit på
mindst 7 efter 12-skalaen.

Link
https://www.williamd
emantfonden.dk/ho
w-to-apply

Fonden støtter rejse-, opholds- og studieudgifter i
udlandet for velkvalificerede studerende, der har
opnået en kandidatgrad eller tilsvarende.
Knud Højgaards Fond støtter studie- eller
praktikophold i udlandet af mere end 3 måneders
varighed for studerende med opnået bachelorgrad
med et gennemsnit på 7 eller derover.
The European Civilization Chair at the Natolin
Campus offers scholarships annually to graduates in
History and related subjects who wish to follow the
postgraduate programme in European
Interdisciplinary Studies

https://augustinusfon
den.dk/ansoegning/
https://www.khf.dk/

https://www.coleuro
pe.eu/admission/sch
olarships/collegeeurope-offershistory-graduatesscholarships-studyits

Andre relevante legater
Legat
Fabrikant
Adolph
Møller og
hustru
Antoinette
Møllers
Fond

Særlige krav
Forbeholdt personer bosiddende i Frederiksberg,
København og Gentofte kommuner, eller født og
opvokset i Thisted. Gives også til instutitioner

Link
https://www.legatbo
gen.dk/fabrikantadolph-mller-oghustru-antoinettemllersfond/stoetteomraade
/3748

6

Axel H.
Perdersens
Legat af
1970

Nuværende eller forhenværende advokater.
Undtagelsesvis andre, som advokaten faktisk
forsørgede. Efterlevende ægtefæller og børn af
advokater

7

Danfoss
Uddannelse
sfond

Personer med tilknytning til Danfoss, forældre som
der er/har været ansat hos Danfoss

8

Glashofs
Legat
(Danske
Bank)

Studieophold og studierejser, herunder studierejser
til ansatte i Danske Bank A/S

https://www.legatbo
gen.dk/axel-h-pedersens-legat-af1970/stoetteomraad
e/1924
https://www.danfoss.
com/da-dk/aboutdanfoss/company/fo
undations/danfossfoundation-foreducation/
https://www.glashofs
legat.dk/ansoegning/

5

9

Konsul Axel
Nielsen
Mindelegat
(Det danske
handelskam
mer)
Direktør
Einar
Hansens og
hustru fru
Vera
Hansens
fond
Djøfs
Rejselegat

Danske studerendes handelsmæssige uddannelse i
udlandet

https://anf.onlinelega
t.dk/brugerlogon.asp
x?bruger

Uddannelse og videreuddannelse indenfor industri,
handel og håndværk

https://www.arnfredadvokater.dk/fonde/
direkt%C3%B8reinar-hansen-oghustru-fru-verahansens-fond

For medlemmer af Djøf. Studerende med ambitioner
om en international karriere

12

Fabrikant
Aage
Lichtingers
Legat

Fortrinsvis til ansøgere, hvis forældre tilhører eller
har tilhørt embedsstanden

13

Familien
Hede
Nielsens
fond

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle,
videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige
formål samt andre almennyttige eller velgørende
formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles
hermed.

https://www.djoef.dk/
studerende/studiejo
b-ogpraktikophold/dj-oefs-rejselegat.aspx
https://www.legatbo
gen.dk/fabrikantaage-lichtingerslegat/stoetteomraad
e/3601
https://www.hedeniel
sensfond.dk/sadanansoges-fonden

14

Faxe
Fonden
FrimodtHeineke
Fonden

For nuværende eller tidligere medarbejdere på Faxe
Bryggeri.
Videnskabelige formål, herunder forskningsmæssige
og sygdomsbekæmpende samt
undervisningsmæssige-, religiøse og mellemfolkelige
formål.
Fortrinsvis akademiske studier, publikationer og
forskning i klassisk filologi, arkæologi, teologi, jura og
humaniora
Økonomiske studier

https://www.legatbo
gen.dk/faxe-fonden
http://frimodtheineke
fonden.dk/

Børn af ansatte i højere stillinger i det offentlige,
læger, advokater eller større jordbesiddere.

https://www.shawsle
gat.dk/

Der ydes støtte til enkeltpersoner, der har en
bachelorgrad fra et dansk universitet eller højere
læreanstalt og ønsker at opnå en mastergrad i
udlandet.
Legatet støtter unges uddannelse i udlandet inden
for det tekniske, merkantile, juridiske,
samfundsvidenskabelige og medicinske område.

http://www.dihfond.d
k/

10

11

15

16

G. E. C.
Gads Fond

17

Henry og
Mary Skovs
Fond
Henry
Shaws
Legat
Direktør Ib
Henriksens
Fond

18

19

20

Reinholdt
W. Jorck og
hustrus
Fond

http://www.gadsfond
.dk/Ansoegning.asp
x
https://www.henryog
maryskovsfond.dk/

https://www.danskin
dustri.dk/omdi/hvad-er-di/difonde/reinholdt/

21

22
23
24

25

Laurits
Andersens
Fond
Dreyers
Fond
Nordeafonden
C.L. Davids
Legat til
minde om
P. M. Gertz
Rudolph Als
Fondet

Økonomer og handelsmænds videre uddannelse i
udlandet

https://lauritsanders
ensfond.dk/

Studerende indenfor Jura

https://dreyersfond.d
k
https://nordeafonden
.dk/
https://www.legatbo
gen.dk/c-l--davidslegat-til-minde-om-pm--gertz
https://www.rudolphals-fondet.dk/

Legater til studieophold i udlandet
Unge juridiske kandidaters videreuddannelse enten i
udlandet eller herhjemme

Fortrinsvis kandidatstuderende på studieretningerne
stud.merc., stud.polyt., stud.oecon., maritime og
landøkonomiske områder

