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Ansøgning om midler til udvekslingsophold på universitetet Politecnico di
Milano af et semesters varighed
I forbindelse med at jeg har fået accepteret min studieplads på universitet Politecnico di Milano fra start
september 2022 til start februar 2023, søger jeg midler til at kunne finansiere mit ophold.
Mit navn er xxxxxxxxxxxxxxxx, jeg er xx år og fra xxxxxxxx, men flyttede til Århus for tre et halvt år siden for at
studere. Jeg læser en kandidat i IT-Produktudvikling på Århus Universitet, hvor jeg også har færdiggjort en
bachelor af samme navn. Jeg er i gang med 8. semester på studiet og skal til Milano på udveksling på 9.
semester.
Min uddannelse omfavner et bredt spektrum inden for IT, design og teknologi generelt. Jeg beskæftiger mig
med alt fra at skitsere designs til en lampe, til at implementere større distribuerede IT systemer. Jeg er altså
med i hele processen, når der vi skaber et nyt produkt, lige fra empiriindsamling i starten af
designprocessen til at skrive softwarekode, der afgør hvordan systemet eller produktet fungerer og opfører
sig. Bredden af denne uddannelse har virkelig lært mig meget inden for begge sider, nemlig produktdesign
og softwareudvikling, som jeg hver dag stræber for at lære endnu flere nye ting om. Når jeg kommer på
arbejdsmarkedet, er mit mål også at arbejde et sted, hvor jeg har fingrene i begge dele og dermed kan
bruge alle mine lærte kompetencer fuldt ud.
Fakultetet jeg skal læse på i Milano er mest designorienteret med fokus på udførsel og samspil mellem
bruger og produkt. Der er også meget fokus på forretningssiden af industrielt design, hvilket jeg ser meget
frem til at lære mere om. Jeg forventer at det forbereder mig endnu mere til når jeg skal ud på
arbejdsmarkedet efter mit kandidatstudie.
Generelt bruger jeg det meste af min dagligdag på at læse og dyrke sport, som fitness og fodbold hvor jeg
også er frivillig i klubben. Jeg holder mig altid opdateret på hvad der sker af nyheder både generelt, men i
særdeleshed inden for mit felt.
Jeg håber i vil tage min ansøgning i betragtning og jeg ser frem til at høre fra jer!

Med venlig hilsen,
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

