Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning
Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning
om optagelse på RUC’s bacheloruddannelser.
Vi kan ikke garantere dig, at du bliver optaget, hvis du følger denne vejledning, men det kan være en rigtig
god ide at lade sig inspirere af rådene. En motiveret ansøgning må max. fylde 1-1½ side.
HUSK: Hvis du søger en international bacheloruddannelse, skal ansøgningen skrives på engelsk.
Indholdet i ansøgningen skal være:





Hvorfor har du valgt netop at søge ind på denne uddannelse på RUC?
Hvordan hænger den uddannelse, du søger ind på, sammen med dine øvrige
erfaringer?
Hvilke forestillinger gør du dig om dit studieforløb og det at læse på uddannelsen/ RUC, hvis du
bliver optaget?

Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse på RUC?
Som forberedelse er det derfor en god idé, at du sætter dig grundigt ind i bacheloruddannelsens
fagområde, tilrettelæggelse og arbejdsform. Det kan du fx gøre ved, at:






Læse om uddannelsens overordnede målsætninger og de kompetenceprofiler, som den lægger
op til.
Læse om uddannelsens opbygning.
Læse de enkelte kursusbeskrivelser, som bl.a. indeholder information om sammensætningen af
teori-, metode- og praksiselementer, og hvordan forløb og arbejdsform er tiltænkt. Du kan evt.
finde beskrivelser på www.study.ruc.dk
Besøge universitetet, tale med studievejlederen, og deltage ved åbent hus arrangementer, hvor
du kan tale med studerende.

Overvej, hvor du første gang hørte om uddannelsen, hvorfor du egentlig lagde mærke til den og fik den
tanke, at den nok var noget for dig; hvad fangede dig umiddelbart?






Hvilke nøgleord bider du mærke i, når du læser om uddannelsen, og hvorfor?
Hvad virker inspirerende for dig og skærper din nysgerrighed?
Hvorfor og på hvilken måde?
Hvad virker særligt udfordrende eller relevant for dig?
Er der nogle helt konkrete aspekter af uddannelsen, som du ved, at du allerede nu har lyst til at
fordybe dig i eller udforske nærmere?

Hvordan hænger den uddannelse, du søger ind på, sammen med dine øvrige erfaringer?
Måske har du beskæftiget dig med uddannelsens fagområde i forskellige sammenhænge. Det kan også
være helt andre ting, som du mener, kvalificerer dig til studiet, så som erhvervserfaring, udlandsophold,
højskoleophold, fritidsinteresser og/eller frivilligt arbejde.



Beskriv gerne aktiviteter eller særlige engagementer i andre sammenhænge
end uddannelse, som du har deltaget i, som har betydning for din interesse i
det specifikke fagområde eller givet dig bestemte kompetencer, som du kan

Hvilke forestillinger gør du dig om dit studieforløb og det at læse på RUC, hvis du bliver optaget?
Hvis du har nogle bestemte forestillinger, som du mener, medvirker til at fremhæve
nogle ting omkring dig som person og studerende - bestemte ambitioner, dit
engagement eller interesse i andre aspekter af uddannelsen og universitetet, kan du
vælge at inddrage det, hvis du finder det relevant. Prøv at sætte ord på dine forventninger til studiet på et
fagligt og personligt plan. Her blot nogle spørgsmål til inspiration:





Hvordan forestiller du dig, at dagligdagen på studiet vil være, hvordan vil du
deltage i den, hvad kan du bidrage med fagligt eller personligt? Hvordan vil du
indgå i samarbejde med andre studerende, præge studiemiljøet, uddannelsen, universitetet m.v.?
Hvordan forestiller du dig konkret, at dit studieforløb vil se ud?

