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Til rette vedkommende

Anbefaling xxxxxxxxxxxx, stud.it, Informationsvidenskab

Xxxxxxxx studerer Informationsvidenskab på Aarhus Universitet. Gennem uddannelsen opnås en grundig it-faglighed. De studerende opnår dybe akademiske kompetencer i software konstruktion, organisationsanalyse, digitale infrastrukturer, kvalitative-, etnografiske- og digitale metoder, digital kommunikation, forretningsudvikling, projektledelse, design og designprocesser, samt i sociologiske og filosofiske teorier om menneske-teknologi forholdet. I min egenskab af underviser og uddannelseskoordinator på Informationsvidenskab har jeg undervist xxxxx i kurserne IT,
Menneske og Samfund samt Fremtidig it. Desuden har xxxxx været instruktor på
førstnævnte kursus. Her viste xxx at xxx både er akademisk og fagligt dygtig og ligeledes en dygtig, opmærksom og dedikeret underviser. Desuden er xxxxx meget engageret
i studiemiljøet på uddannelsen. På den baggrund kender jeg xxxxx som en arbejdsom
og dedikeret studerende med høje akademiske ambitioner der deltager aktivt, engageret og konstruktivt i undervisning og studiemiljø. Desuden er xxxxx en venlig, imødekommende og empatisk person.
Konferencen ECSCW 2022 er den europæiske konference for forskningsfeltet Computer Supported Cooperative Work. Feltet har fokus på hvordan it understøtter arbejde
og samarbejde og feltet udgør en central del af Informationsvidenskab. Xxxxx mulighed for at deltage i og bidrage til konferencen er derfor fagligt betragtet aldeles relevant for xxxxx. Konferencen er en god mulighed for xxxxx til at opleve den nyeste
forskning indenfor CSCW, samt en god mulighed for at komme i forbindelse med akademiske, såvel som erhvervsmæssige kontakter. Sidst vil konferencen kunne virke inspirerende for xxxxx kommende specialearbejde og professionelle virke efter endt
uddannelse.
På den baggrund giver jeg hermed xxxxx de bedste anbefalinger og ønsker xxxxx held
og lykke fremover med uddannelse og karriere. Jeg vil derfor også støtte xxxx
xxxxxxxx ansøgning om økonomisk støtte fra IT-vest til deltagelse i ECSCW 2022. Jeg
står desuden gerne til rådighed, hvis der er behov for yderligere uddybelse.
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