Motiveret ansøgning
I en motiveret ansøgning skal du præsenterer dine kvalifikationer og din motivation for at søge om optagelse på
en uddannelse. Du skal her fagligt begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg, og hvordan dine tidligere
relevante erfaringer kan bruges på uddannelsen.
Vi bruger den motiverede ansøgning til at vurdere din evne til at koble relevansen af dine erfaringer og
kvalifikationer til uddannelsen. Udover det lægger vi vægt på, at du har kendskab til uddannelsens fagindhold og
struktur. Det har derfor stor betydning, hvad du vælger at fremhæve i din motiverede ansøgning, og hvordan du
formidler dine overvejelser om dit uddannelsesvalg.

Generelle retningslinjer for motiveret ansøgning
Din motiverede ansøgning er personlig, og derfor er der ingen facitliste for, hvordan du skriver en god ansøgning.
Her er dog lidt retningslinjer du kan følge:

•
•
•
•

Den må fylde 1-2 sider a 2.400 tegn inkl. mellemrum (maks. 4.800 tegn i alt).
Den skal skrives på dansk, norsk eller svensk.
Den skal være gennemarbejdet og velskrevet uden stave- og grammatiske fejl.
Den skal være målrettet uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at de kompetencer du fremhæver i din motiverede ansøgning skal stemme
overens med dit CV og din vedlagte dokumentation.
Indholdet i din motiverede ansøgning er vigtig. Her er nogle huskeregler, som er gode at følge:

•
•
•
•
•
•
•

Det er uddannelsen og ikke dig selv, der skal være i centrum.
Du skal beskrive dine kvalifikationer og erfaringer og forklare relevansen i forhold til den søgte
uddannelse.
Du skal forklare, hvad du vil med den søgte uddannelse.
Du skal beskrive din faglige motivation for at vælge lige præcis den uddannelse. Dvs. hvorfor
uddannelsen er fagligt spændende, eller hvorfor du gerne vil optages på den.
Du skal beskrive, hvilke erfaringer der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen. Dvs. du skal
argumentere for dit studiepotentiale.
Du skal vise kendskab til uddannelsen. Dvs. det du skriver, skal afspejle, at du har sat dig ind i
uddannelsens faglige indhold og struktur.
Du skal fokusere på det vigtigste og udelade forhold du mener, er mindre relevante.

I den motiverede ansøgning til Antropologi vil
udvalget særligt lægge vægt på…
•

en velskrevet ansøgning med en nuanceret forståelse af antropologi og uddannelsens kerneelementer,
herunder metode og teori

•

at din motivation for at læse antropologi fremgår klart og reflekteret.

•

at du kan reflektere over dine erfaringer på en relevant måde i forhold til antropologi og dig som mulig
antropologistuderende, så du ikke kun formidler dine erfaringer som personligt berigende oplevelser.

•

at du har opsøgt viden om uddannelsen, f.eks. til U-days, studiepraktik, læst studieordningen, talt med
studievejledere/studerende og kan relatere din indsigt reflekteret og eksemplificeret.

•

dit potentiale som studerende I forhold til at tage en universitetsuddannelse som antropologi, der
indeholder meget selvstændigt arbejde, herunder sandsynligheden for at du fuldfører studiet til tiden.
Det kan fx være igennem andre studieerfaringer, gode resultater i relevante fag, relevante erfaringer
m.m.

•

at din interesse for antropologi kan ses afspejlet i valget af dine aktiviteter (erhvervserfaring, frivilligt
arbejde, højskole m.m.).

•

gode dansk- og engelskkundskaber

