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Tak for din ansøgning om ledig studieplads. For at kunne vurdere din egnethed til uddannelsen, vil vi gerne høre lidt mere om din baggrund for at søge, jf. nedenstående.

CVR: 31656206
EAN: 5798 000 560291
WWW.KEA.DK

Vær opmærksom på, at du kun kan indsende din besvarelse én gang. Det er ikke muligt
at eftersende eller sende en ny.

10. AUGUST 2022

ALLE SIDER I BESVARELSEN SKAL HAVE ANFØRT NAVN OG CPR. NR. ØVERST.
Desuden skal din mail adr. og mobil nr. fremgå. Besvarelsen falder i 2 dele.
DEL 1 MOTIVATION
Beskriv din personlige og faglige motivation for at søge ind på Økonomi og IT-uddannelsen.
Gør rede for, hvorfor KEA skal tilbyde dig en studieplads, og hvordan du vil håndtere dit studieforløb.
Besvarelsen bør indeholde nedenstående:
1.
2.
3.
4.
5.

Økonomi og IT er en bred uddannelse, som kan bruges såvel nationalt som internationalt. Hvad betyder
det for dig?
Beskriv hvorfor du søger ind på Økonomi og IT, og hvad du vil bruge uddannelsen til.
Hvad forventer du af studiet på Økonomi og IT?
Hvad forventer du af dig selv som studerende?
Hvordan fandt du frem til uddannelsen?

Omfang: Max 1.500 tegn inklusive mellemrum
Vurderingskriterier: Motivation og studieparathed

DEL 2 ERFARING
Lav dit CV, der som minimum skal indeholde nedenstående:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foto af dig selv.
Din skole- og uddannelsesmæssige baggrund.
Nævn de fem ting, du er bedst til.
Skriv de emner og ting, der optager dig lige nu.
Nævn hvis du har erhvervserfaring eller deltaget i relevante projekter i forhold til uddannelsen som Økonomi og IT.
Nævn hvis du selv har iværksat noget og beskriv din funktion i dette.

Omfang: Max 1.500 tegn inklusive mellemrum
Vurderingskriterier: Relevant uddannelse og erfaring

Vi besvarer IKKE spørgsmål til indhold eller løsning af opgaven. For øvrige spørgsmål vedr. optagelse på
KEA, henvises til optagelse@kea.dk.
Besvarelsen vil være udgangspunktet for vores vurdering af om du er egnet til at blive optaget på uddannelsen, og kan evt. blive suppleret med en samtale. Du vil få en skriftlig tilbagemelding på om du tilbydes optagelse eller ej.
Med venlig hilsen
Ola Pukki
Uddannelseschef
Programområde Digital
KEA – Københavns Erhvervsakademi
Copenhagen School of Design and Technology
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