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Motivation for ansøgning

Dato og underskrift

Ansøgningen skal udfyldes fuldstændigt med korrekte oplysninger, og påkrævet dokumentation skal vedlægges.
Kvinderegensen accepterer kun ansøgninger fra aktive bachelor- og kandidatstuderende indskrevet på Københavns Universitet.
Ansøger skal dokumentere indskrivning på Københavns Universitet samt studieaktivitet.
Ufuldstændige ansøgninger vil ikke blive behandlet.
I løbet af december hvert år skal ansøger bekræfte sit ønske om at stå på ventelisten overfor
Kvinderegensen enten via e-mail eller brev.
Ansøger er ansvarlig for at informere Kvinderegensen, hvis ansøgers kontaktinformationer ændrer sig i løbet af venteperioden.
Informationer givet i denne ansøgningsformular benyttes til opskrivning på ventelisten hos
Kvinderegensen og videregives ikke til andre end Kvinderegensens Eforat og Selvstyre.

Forbeholdt Kvinderegensen

Modtagelsesdato

Underskrift af selvstyremedlem
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Denne side indeholder information til ansøgere.
Vær venlig ikke at vedlægge denne side i din ansøgning.

Generelt om ventelisten
Kvinderegensens kollegiepladser er fordelt lige mellem mandlige og kvindelige studerende. Vi har
derfor to seperate ventelister, hvis længder varierer løbende. Normalt er kvindeventelisten længere
end sin mandlige pendant, hvorfor kvindelige studerende ofte tilbydes en kollegieplads efter 11⁄2 21⁄2 år på ventelisten; mænd venter typisk 1 - 2 år.
Almen information om Kvinderegensen
Kvinderegensen er et kollegium for studerende ved Københavns Universitet med 58 værelser. Det
blev grundlagt i 1932 og var dengang kun for kvinder. I 1973 fik mænd lov til at søge om optagelse
på kollegiet, og siden dengang har vi tilstræbt en ligelig kønsfordeling på kollegiet. Desuden tilstræber vi at huse studerende med forskellige studieretninger og at danne sammensatte køkkener.
Køkkenet (betegnelse for fællesskab) består af 8-9 beboere, som også deler toiletter og bad.
Kollegiet har en dejlig have med drivhus, en festsal, gymnastiksal med bordtennis og bordfodbold;
trænings- og musikrum; et bibliotek og en fjernsynsstue; vaskekælder, loftrum og cykelkælder. Værelserne er ca. 14-16 m2 med egen håndvask, klædeskab, internt telefonstik og internetadgang.
Huslejen er 2.492 kr. pr. måned inkl. beboerkontingent, og ved indflytning betales depositum
på 7.041 kr.
Bor man på Kvinderegensen, er man fælles om mange praktiske hverdagsting og gøremål; men
kollegiet er også et stærkt, socialt fællesskab. Du har selvfølgelig tid og rum til at være dig selv; at
studere; at have besøg af kæresten, familien og dine venner, men på Kvinderegensen bruger vi også
tid på at være sammen. Vi sidder i køkkenet og sludrer, vi arrangerer og deltager i kollegiefester i
løbet af året, tager til kulturelle arrangementer og er aktive beboere. Hvert semester holder vi en
husfest for alle beboere og deres venner. Husfesten er den største fest på kollegiet og arrangeres af
køkkenerne på skift. Kollegiet er pyntet op efter et tema, vi får god mad og danser i festsalen til
den lyse morgen. Vi håber selvfølgelig, at du vil bidrage med gåpåmod, åbenhed og nye idéer til
traditioner og arrangementer.
Dokumentation for studieaktivitet
Ansøgningen skal selvfølgelig være korrekt og fuldstændigt udfyldt. Derudover skal du vedlægge
dokumentation for, at du er studieaktiv på Københavns Universitet. Dokumentationen kan bestå
af en eksamenstilmelding, udskrift af beståede eksamener (indenfor det forgangne år) eller en kopi
af dit optagelsesbrev fra Københavns Universitet, hvis du netop har påbegyndt dit studie og endnu
ikke har kunnet tilmelde dig eksamener.
Kvinderegensen vurderer og rangordner ikke ansøgninger. Godkendte ansøgere tildeles en plads
på ventelisten pr. modtagelsesdatoen for ansøgningen. Du behøver derfor ikke reklamere for dig
selv eller føle dig presset til at være uoprigtig for at blive optaget. Bare ansøg.
Huskeseddel
1. Hold altid Kvinderegensen opdateret om adresseændringer, nye e-mailadresser og telefonnumre.
Vi bruger kontaktoplysningerne til at tilbyde dig et værelse lige pludseligt!
2. Hvert år i december skal du bekræfte, at du fortsat ønsker at stå på ventelisten. Gør du ikke det, bliver din ansøgning kasseret, og du mister din anciennitet.
Nærværende informationsark er skrevet i 2018 og bør læses med forbehold for ændringer.
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