
Motivationsbeskrivelse 

Jeg tillader mig hermed at ansøge om støtte fra XXX til mit forestående graduate studieophold på Auckland University 

of Technology, New Zealand. Opholdet bliver af fem måneders varighed og vil foregå fra primo marts 2010 til ultimo 

juni 2010. Jeg skal have undervisning i fagene ”Advanced operation performance” og ”Business and sustainability”. 

I januar 2009 afsluttede jeg Diplomingeniør uddannelsen i Produktion på Ingeniør Højskolen i København, hvor jeg 

bestod med det næsthøjeste gennemsnit (9.4 på 7 trins skalaen). Efterfølgende har jeg valgt at viderebygge min 

Diplomingeniør uddannelse med en Civilingeniør uddannelse i International Teknologi Ledelse, da jeg ønsker at 

opbygge en større teoretisk ballast inden for management og supply chain. I forbindelse med studieforløbet på 

civilingeniør udannelsen ønsker jeg at tage 3.semester på et udenlandsk universitet for at få udvidet mine kompetencer 

internationalt og få skabt et globalt netværk.   

Jeg har valgt Auckland University of Technology, fordi det er et fagligt stærkt universitet. De har en række interessante 

kurser inden for management og et velanset kursus indenfor ”Sustainability” hvilket er et område som jeg forventer får 

stor betydning i erhvervslivet fremover. Desuden optager de mange internationale studerende, hvilket giver mig 

mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige kulturer. 

Sideløbende med min Diplomingeniør uddannelse har jeg taget HD. 1. Del for at styrke mine økonomiske kompetencer 

samt for at åbne for muligheden for på et senere tidspunkt at påbegynde 2. Del i Organisation og Ledelse. Desuden har 

jeg gennem to år haft studiejob hos H. Lundbeck, hvor min primære arbejdsopgave var implementering af Lean 

filosofien og udvikling af Lean værktøjer i organisationen. Det sidste år har jeg endvidere været frivillig lektiehjælper 

for Dansk Flygtninge Hjælp en dag om ugen i Mjølner parken. 

Det er ikke tilladt at tage lønnet arbejde, når man opholder sig på et studievisum i New Zealand, hvilket betyder, at det 

ikke er muligt for mig at opnå indtægter ved siden af studieopholdet. Jeg ser mig derfor nødsaget til at få finansieret mit 

studieophold fra flere forskellige fonde.  

Mine udgifter til opholdet forventes samlet at blive: kr. 73.298 

Med henblik på at forsikre Dem om, at jeg forventer at fuldføre mit studieophold i Auckland på tilfredsstillende vis, 

vedlægger jeg relevante dokumenter i form af, udtalelser, karakterudskrifter, CV, diverse diplomer, dokumentation for 

optagelse, forhåndsgodkendelse af fag samt mit budget for studieopholdet. 

Ønsker De uddybende oplysninger, er De naturligvis altid velkommen til at kontakte mig.  

Med venlig hilsen  

XXX 

 

Tlf: XXX 

Mail: XXX 


