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Eksempel på studieansøgning
Ansøger
Titel: Stud. IT
Navn: Jesper Ørstrup Christensen
Kort beskrivelse
Gennemførelse af meritgivende studieophold ved University of Technology, Sydney,
Australien, i perioden 20. juli til 27. november 2015.
Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Uddannelsesoplysninger
Nuværende uddannelsesniveau: Bachelor
Uddannelsesniveau under studieophold: Kandidat
Karaktergennemsnit for bacheloruddannelsen: 10,5
Karaktergennemsnit for kandidatuddannelsen:10,2
Merit: 30
Dato for udrejse: 02.07.15
Dato for studiestart: 20.07.15
Dato for studieafslutning: 27.11.15
Dato for hjemrejse: 13.01.16
Studieopholdets faglige længde: 4
Projektbeskrivelse
Jeg har valgt at studere et udvekslingssemester på University of Technology, Sydney
(UTS), da jeg hér kan forfølge min interesse i brugercentreret interaktionsdesign og
fundere min faglighed omkring feltet mere solidt med et internationalt perspektiv.
UTS er et dynamisk og innovativt universitet med tætte forbindelser til erhvervslivet,
som lægger stor vægt på, at deres ambitiøse kursusudbud afspejler den konstante
udvikling inden for forskning, teknologi og industri. Samtidigt fokuserer universitet på
“practical innovation”, som betyder, at de studerende følger en praksisbaseret og
problemorienteret læringstilgang, som skal ruste dem til at udvikle løsninger til aktuelle
lokale og globale problemer.
Særligt universitetets tværfaglige tilgang til undervisningsformen danner grundlag for en
stærk kombination mellem design og teknologi, som jeg ser som et stort potentiale for
udvikling af nye og bedre IT‐løsninger. Undervisningen er typisk centreret omkring
udvikling af projekter i mindre grupper, hvilket lægger op til samarbejde og konstruktiv
diskussion, som jeg finder vigtigt i forhold til at få mest muligt ud af undervisningen.
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Jeg er interesseret i at følge fagene Multimedia Systems Design, iOS Application
Development, Interactivation Studio: Spring og Global Information Systems, som er fag
der ikke udbydes på mit nuværende universitet. UTS kan med disse fag tilbyde unik
specialiseret undervisning indenfor design og anvendelse af nye interaktionsteknologier,
hvilket kommer til at få stor betydning for design af kommunikationsløsninger og digitale
services i fremtiden. På den måde håber jeg på at kunne dygtiggøre mig indenfor et felt,
som fremover vil være en efterspurgt kompetence på det danske arbejdsmarked.
UTS har en international profil med mere end 10.000 internationale studerende, som
giver mig en fantastisk mulighed for at tilegne mig et globalt perspektiv på mine studier
ved at samarbejde med studerende fra hele verden. Derfor er jeg sikker på, at universitet
kan stille mig over for interessante faglige udfordringer i et anderledes og spændende
studiemiljø.
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