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Kære bestyrelse
Mit navn er
, jeg er år og er nu kommet endnu tættere på, at realiserer min årelange drøm
om at studerer i udlandet. Jeg har været så heldig at blive optaget på School of Informatics på University
of Sussex i det sydlige England, hvor jeg i foråret 2022 skal tilbringe et semester á 4,5 måneders varighed.
Dette bliver et opkvalificerende og horisontudvidende led af min bacheloruddannelse i Digital Design ved
Aarhus Universitet.
Ønsket om at søge mod udlandet og studere, har i mange år været drevet af en evig nysgerrighed på verden
og en lyst til at udfordre egne evner samt udvide min horisont. Indenfor de seneste år har dette ønske også
formet sig efter min uddannelse indenfor IT, hvor jeg ser det som en mulighed for at fordybe og engagere
mig i mit fagområde med et bredere internationalt perspektiv.
Min passion for at skabe digitale teknologier, som har brugeroplevelsen i højsædet, er opstået gennem
min uddannelse på Aarhus Universitet. Her har jeg fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at tænke holistisk
i designet når en teknologi skal være så ubesværet og givende som muligt. Da jeg, som transkribent for
en forskergruppe, fik et unikt indblik i arbejdet med digitale teknologier i læringsmiljøer fandt jeg det
enormt interessant. Denne interesse glæder jeg mig til at udforske endnu mere gennem kurset
”Technology-Enhanced Learning Environments”. Et kursus som satte University of Sussex højt på
ønskelisten over udlandsophold, da den netop udforsker facilitering af læring med eller gennem
teknologier og hvordan disse bedst designes og implementeres i en given kontekst.
Udover at kunne få større indsigt i ovenstående, er jeg utrolig begejstret for den mulighed universitetet
giver til både at brede min faglighed ud, ved at kunne udforske samspillet mellem mennesker, teknologier
og kultur fra nye vinkler og dernæst også gå i dybden med den mere informationstekniske del af faget,
hvilket også er grunden til jeg er blevet optaget på fakultetet School of Informatics. Her får jeg mulighed
for at erhverve mig både teknisk praksis og viden.
Som et anerkendt forskningsuniversitet omgivet af nationalparken South Downs og den dynamiske kystby
Brighton har University of Sussex en helt fantastisk kombination af natur, byliv og et højtrangeret
studiemiljø. En kombination som for mig kun gør opholdet som helhed endnu bedre og det er en stor
motivation til at yde mit absolut bedste og bringe nye færdigheder, erfaringer og et internationalt fagligt
netværk med tilbage til Danmark. Samt personlig udvikling og sociale relationer som er uvurderlige.
Underskuddet af mit ophold forventes samlet at blive
kr., som det fremgår af mit budget. En
forudsætning for mit udvekslingsophold i England er derfor økonomisk støtte. Jeg håber derfor, at
bestyrelsen for IT-Vest vil bidrage til finansieringen af mit ophold.
I er naturligvis velkomne til at tage kontakt, hvis der skulle være spørgsmål. Jeg håber inderligt, at I vil
tage min ansøgning til efterretning.
Mange tak for jeres tid og omtanke – ethvert bidrag vil blive værdsat højt!
Med Venlig Hilsen

