Borchs Kollegium november 2018

Kollegieværelse i hjertet af København
Mangler du et sted at bo? Vi har et ledigt værelse på Borchs Kollegium i Store
Kannikestræde 12, Kbh. K. med optagelse 1. august 2019. Huslejen er pt. 1638 kr.
om måneden plus en månedlig husskat på 150 kr. Ansøgningsfristen er søndag den
16. juni. Samtaler afholdes i perioden 17.-28. juni.
OM KOLLEGIET
Borchs Kollegium blev grundlagt i 1691 af professor Ole
Borch og har i dag 19 alumnepladser fordelt på
studerende fra Det Teologiske, Natur- og
biovidenskabelige og Humanistiske Fakultet. Kollegiet
ligger i Store Kannikestræde – centralt i det gamle
latinerkvarter – og har i over 300 år huset et godt fagligt
og socialt miljø med et væld af traditioner, sange og
hyggelige fester.
Af fællesfaciliteter kan nævnes: TV-stue, festsal,
bibliotek, musikstue med flygel, bordtennis samt gratis
vaske- og tørrerum. Til kollegiet hører også en stor, dejlig
have.

OPTAGELSESKRAV

Kollegiet set fra haven

• Du skal studere ved Københavns Universitet
• Du skal være indskrevet på enten det Humanistiske, Teologiske eller Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet
• Du skal have bestået, hvad der svarer til 1,5 (halvandet) års normeret studietid –
dvs. 90 ECTS-point. Disse behøver dog ikke at være opnået fra Københavns Universitet
NB: Studenter fra Ribe Katedralskole er fortrinsberettigede.

ANSØGNING

• Ansøgningsskemaet skal udfyldes og udskrives fra
www.studier.ku.dk/pdf/skema_kollegieansoegning_2010.pdf
• Derudover skal du medsende en motiveret ansøgning (maks. 1 A4 side), hvor du
skriver lidt om dig selv, og hvorfor netop du vil passe godt ind på kollegiet.
• Ansøgningen sendes til Borchs Kollegium, Store Kannikestræde 12, 1169 København K
• Send gerne en kopi af din motiverede ansøgning til ic.borchen@gmail.com for alle
tilfældes skyld.
• Husk at vedlægge alle bilag samt dokumentation for halvandet års bestået studietid.
Vil du vide mere? Gå ind på www.borchen.dk for yderligere information, eller skriv til
ic.borchen@gmail.com, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Borchs Kollegium

