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Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning til RUC 
 
Denne vejledning er til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om 
optagelse på RUC’s bacheloruddannelser via kvote 2.  
 
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. 
 
Allerførst - Hvad er den gode ansøgning? 
I Studie- og Karrierevejledningen bliver vi tit spurgt om opskriften på den gode ansøgning, og vi bliver 
også bedt om at læse ansøgninger igennem og give feedback. Der er flere grunde til, at vi ikke kan det, 
og at det faktisk heller ikke ville være konstruktivt. Disse grunde er blandt andet:  
 

• Hvis der var en standard ”opskrift” på den gode ansøgning, ville alle skrive den samme 
ansøgning. Så ville der ikke være noget grundlag for at have en ansøgningsproces, hvor 
ansøgningerne kunne bedømmes forskelligt.   

• Det er ikke muligt at give et objektivt svar på, hvad den gode ansøgning er. Den gode 
ansøgning tager udgangspunkt i dig - og du kender dig selv bedre end vi gør.  
 

Din motivation, erfaring og forestillinger er det, der adskiller dig fra de andre ansøgere. Den bedste 
ansøgning du kan skrive, er altså den, hvor du reflekterer over disse faktorer og bringer dem i spil i 
relation til den uddannelse, du søger ind på. Det er det, vi vil prøve at hjælpe dig med via denne 
vejledning. 
 
Det formelle 
En motiveret ansøgning må max. fylde 1-1½ side. Der er ikke nogen retningslinjer for skriftstørrelse, 
linjeafstand eller antal tegn/ord – det er din egen vurdering. Den skriftlige fremstilling er nemlig også en 
del af den samlede bedømmelse. Det vigtigste du skal huske, når du skriver din ansøgning er:  
 

• Hovedvægten af din ansøgning skal være rettet mod basisdelen af uddannelsen – men du må 
godt inddrage de bachelorfag, du eventuelt har tænkt dig at vælge.  

• Hvis du søger ind på en bacheloruddannelse med tilsagn til journalistik, så skal du både lægge 
vægt på basisuddannelsen og bachelorfaget Journalistik.  

• Hvis du søger en international bacheloruddannelse, skal ansøgningen skrives på engelsk.  
• Hvis du søger ind på mere end én bacheloruddannelse på RUC, skal du skrive en motiveret 

ansøgning målrettet til hver uddannelse. 
 
Indholdet i ansøgningen 
I din ansøgning er det en god ide at reflektere over disse tre tematikker:  
 

1. Hvorfor har du valgt netop at søge ind på denne uddannelse på RUC? 
2. Hvordan hænger den uddannelse, du søger ind på, sammen med dine erfaringer? 
3. Hvilke forestillinger gør du dig om at læse på uddannelsen/RUC, hvis du bliver optaget? 

 
Hvordan du strukturerer din ansøgning, er op til dig selv, så husk at overveje dette grundigt. 
Ansøgningen skal være skrevet i et flydende sprog, grammatisk korrekt og let og spændende at læse. 
Overvej at bruge afsnit og overskrifter til at skabe en tydelig struktur.  
I de næste afsnit kan du finde inspiration til, hvordan du forbereder dig til at skrive om de tre tematikker.  
 
1) Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse på RUC?  

For at kunne sige noget om dette, er det en god idé, at du sætter dig grundigt ind i 
bacheloruddannelsens fagområde, tilrettelæggelse og arbejdsform. Det kan du fx gøre ved, at:  

https://ruc.dk/node/427
https://ruc.dk/node/427
https://ruc.dk/bachelor/uddannelser
https://ruc.dk/bachelor/uddannelser
https://ruc.dk/bachelor/fag
https://ruc.dk/bachelor/fag
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• Læse om uddannelsens overordnede målsætninger og de kompetenceprofiler, som den lægger 
op til. Det kan du fx læse om i bacheloruddannelsens studieordning.   

• Læse om uddannelsens opbygning. Det kan du fx gøre her eller i studieordningen.  
• 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 study.ruc.dk, hvor du skal vælge ”Basiskurser og projekter”.  

• Besøge universitetet, tale med studievejledere og deltage i Åbent Hus, hvor du kan tale med 
studerende og undervisere. Du kan finde ud af, hvornår der er Åbent Hus her.  

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 inspirerer 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? 
 

2) Hvordan hænger den uddannelse, du søger ind på, sammen med dine erfaringer?  

Det er vigtigt, at du kobler uddannelsen sammen med dine egne 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 – for eksempel erhvervserfaring, udlandsophold, 
højskoleophold, fritidsinteresser og/eller frivilligt arbejde. Se mere om, hvad RUC mener er relevant 
erfaring for de specifikke bacheloruddannelser i de forskellige kvote 2-kriterier. 

• Beskriv gerne sammenhængen mellem den uddannelse, du søger ind på og aktiviteter eller 
særlige engagementer i andre sammenhænge end uddannelse, som du har deltaget i. Det kan 
for eksempel være ting, der har betydning for din interesse i det specifikke fagområde eller givet 
dig bestemte kompetencer, som du kan sætte i relation til den uddannelse, du søger ind på. 
 

3) Hvilke forestillinger gør du dig om at læse på uddannelsen / RUC, hvis du bliver optaget?  

Hvis du har nogle 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 inddrage det, hvis du finder det relevant. Prøv at sætte 
ord på dine forventninger til studiet på et fagligt og personligt plan. Her er 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.?  
Husk, at både den motiverede ansøgning og din erfaring tæller i den samlede bedømmelse. Hvis du 
ikke bliver optaget, betyder det derfor ikke nødvendigvis, at du har skrevet en dårlig ansøgning – det 
kan være, at der er nogen, der havde mere relevant erfaring end dig. Omvendt er det også vigtigt at 
huske, at selvom du måske ikke har så meget relevant erfaring, kan der være rigtigt meget vundet ved 
at skrive en god motiveret ansøgning. 

Vi håber, at denne vejledning kan hjælpe dig til at have en god refleksions- og skriveproces og har 
givet dig nogle ideer til, hvad du kan gøre for at skrive en god, motiveret ansøgning. God skrivelyst ���� 

https://ruc.dk/intro-laese-bachelor-paa-roskilde-universitet
http://www.study.ruc.dk/
https://ruc.dk/arrangementer-om-bacheloruddannelser
https://ruc.dk/node/427
https://ruc.dk/node/427

