Modtaget:

Universitetskollegiet

KVINDEREGENSEN
Amager Boulevard 101, 2300 København S, E-mail: selvstyret@qr.dk

Ansøgning om optagelse på Kvinderegensen:
Ansøgerens fulde navn:
Ansøgerens adresse:

Telefonnumme:
E-mail:
Forældres adresse:

Telefonnummer:
Ansøgerens CPR-nummer:

Ansøgerens studiemæssige forhold:
Studieretning:
(kopi af årskort + dokumentation for studieaktivitet vedlægges)

Studiet forventes afsluttet:
(Måned og år)

Ansøgerens boligmæssige forhold:
Eventuelle oplysninger om ansøgerens nuværende boligforhold:

Vend!

Grunde til at søge optagelse på Kvinderegensen:

Dato og underskrift:

Ufuldstændige eller urigtige oplysninger af de stillede spørgsmål vil medføre, at ansøgningen ikke
kommer i betragtning.
Optagelsesberettigede er kun studerende ved Københavns Universitet.
Ansøgningen kommer kun i betragtning, hvis der er vedlagt kopi af gyldigt årskort, eller
bekræftelse på optagelse ved Universitet.
For at forblive på ventelisten skal ansøgeren hvert år i december pr. e-mail eller brev bekræfte
ønske om fortsat at stå på ventelisten.
Husk at meddele adresseændring til kollegiet.

Dato og underskrift for modtagelse (forbeholdt Kvinderegensen):
Selvstyret:

Eforatet:

Universitetskollegiet

KVINDEREGENSEN
Amager Boulevard 101, 2300 København S, E-mail: selvstyret@qr.dk

Aktuel ventelistesituation
I øjeblikket (April 2011) er drengelisten relativt kort, mens pigelisten er meget lang. Disse forhold
kan dog ændres på få måneder.
Almen information til den optagelsessøgende
Kvinderegensen er et kollegium for studerende ved Københavns Universitet. Det blev grundlagt i
1932 og var dengang kun for kvinder. Det ændrede sig i 1973, hvor også mænd fik lov til at søge
om optagelse på kollegiet, der har 58 værelser og en portnerlejlighed. Siden dengang har vi tilstræbt
en ligelig kønsfordeling på kollegiet, og der eksisterer i dag derfor to ventelister, en for kvinder og
en for mænd. Desuden tilstræber vi en diversitet af studieretninger – dels på hele kollegiet og dels
på hvert køkken, der består af 8-9 beboere, der også deler toilet og bad.
Kollegiet har en dejlig have, festsal, gymnastiksal med bordtennis, boksebold, bordfodboldbord og
poolbord, to fjernsynsstuer, bibliotek, vaskekælder og loftsrum. Værelserne er på 14-16 m2, har
håndvask, klædeskab, telefon og internetadgang.
Huslejen er pt. 2.124 kr. og depositum er på 6372 kr.
Når man bor på Kvinderegensen, er man fælles om en masse praktiske ting – men
kollegietilværelsen betyder også et socialt fællesskab. Det betyder, at du selvfølgelig har tid og rum
til at være dig selv, at studere, at have besøg af kæresten, familien og dine venner, men det betyder
også, at vi bruger tid på at være sammen. At sidde i køkkenet og sludre. At arrangere og deltage i
cafeaftener, julefrokost, kulturelle arrangementer og så videre. Desuden har vi i hvert semester en
husfest, der arrangeres på skift af køkkenerne og hvor kollegiet er pyntet op, vi får god mad og
drikke og danser i festsalen til den lyse morgen. Vi håber selvfølgelig at du vil bidrage med ideer til
nye traditioner og aktiviteter.
Når du søger om optagelse, er det vigtigt at du udfylder alle felterne på vores ansøgningsskema
korrekt. Du skal vedlægge dokumentation for, at du er studieaktiv. Denne dokumentation kan bestå
af en kopi af din eksamenstilmelding eller udskrift af beståede eksamener (indenfor det
forgangne år) eller en kopi af dit optagelsesbrev fra Københavns Universitet, hvis du er påbegyndt
dit studie i dette studieår og endnu ikke har kunnet tilmelde dig eksamener. Denne dokumentation
er nødvendig for at være berettiget til at komme på vores venteliste.
Da vi altid følger ventelisten, når vi optager nye beboere, behøver du ikke at ’reklamere’ for dig
selv, men kan blot ganske enkelt skrive dine grunde til at søge optagelse.
Du skal også holde kollegiet orienteret om evt. ny adresse, e-mail og telefonnummer; kan vi ikke
komme i kontakt med dig, kan vi jo heller ikke tilbyde dig et værelse, når den tid – pludselig –
kommer. Ventelisterne er lange, men vi plejer at kunne tilbyde et værelse inden for et år. Ønsker du
at blive tilbudt fremleje, skal du tydeligt anføre dette og evt. den periode, du er interesseret i.
Desuden skal du per e-mail eller brev hvert år i december bekræfte at du fortsat ønsker at stå
på ventelisten. Gør du ikke det, bliver din ansøgning kasseret og du skal ansøge på ny og vil derfor
komme bagest i køen.

