Inspiration til en motiveret ansøgning
På Erhvervsakademiet Lillebælt skal du til visse uddannelser (i kvote 2), medsende en motiveret ansøgning,
når du søger optagelse.
Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Den må højst fylde 1-2 A4-sider, den
skal være selvstændigt formuleret, og den skal kun medtage relevante forhold. Dvs. forhold, der fokuserer
på det du har lavet indtil nu, som kan have betydning for den uddannelse, du søger ind på.
Ex: Du er kok, og har de sidste 4 år arbejdet i et hospitalskøkken, og du vil nu gerne søge ind på
procesteknolog uddannelsen med speciale i fødevarer.
Den motiverede ansøgning skal skrives på dansk eller engelsk.
En motiveret ansøgning skal give et indtryk af dig som person, af din modenhed og din egnethed i forhold
til den uddannelse, du søger optagelse på.
Forslag til spørgsmål du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

•
•
•

Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
Hvad er din drivkraft - din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig:
Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse? - husk - der findes ingen
forkerte svar.
Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer
og erfaringer influeret på dit valg af uddannelse?

•

Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
Hvis du går ind på hjemmesiden, eal.dk, vil du kunne få hjælp til at læse nærmere om uddannelsen.
•
•
•

Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
Hvilke informationer har du søgt? og hvordan?
Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Søger du ind på andre prioriteter, som også kræver en motiveret ansøgning, skal du ligeledes målrette disse
til lige præcis den uddannelse det måtte handle om.

