
 

 

Udformning af ansøgninger  
 

Når du ønsker at henvende dig til mulige praktiksteder, vil du ofte skulle udforme en ansøgning. Før du går i 

gang med ansøgningen, kan det være en god ide at sætte sig godt ind i, hvad praktikstedet beskæftiger sig 

med og eventuelt hvilke personer på stedet, som er relevante for dig at tage kontakt til. Det vil både gøre 

udformningen af din ansøgning nemmere og dine chancer for at få et praktikplads bedre.  

 

Sørg desuden for at indholdet i ansøgningen er tilpasset praktikstedet, da det er forskelligt fra sted til sted, 

hvad der lægges vægt på i en ansøgning. Det vil sige undgå at lave standardansøgninger.  

 

Der er mange måder at udforme en ansøgning på, Her kan du hente lidt inspiration. Herudover kan du i 

Studievejledningen rekvirere et eksemplar af Karrierevejviseren, der indeholder afsnit om at skrive 

ansøgninger og om at gå til jobsamtale.  

 

Der findes også diverse hjemmesider, hvor du kan hente inspiration. Er du medlem af Djøf, har du mulighed 

for at sende din ansøgning og CV forbi dem og få feedback. Læs mere om dette på deres hjemmeside. 

 

Indhold: 

En ansøgning kan indeholde følgende:  

 Præsentation af hvem du er, og hvad du søger.  

 Motivation af din ansøgning: Begrund, hvorfor du søger netop det bestemte praktiksted, og hvorfor 

du vil være god som praktikant netop der, herunder hvilke specielle interesser og hvilken faglig 

kunnen du har i forhold til praktikstedet. Hvis du har særlig indsigt i et emne, der kunne tænkes at 

have stedets interesse, skal du naturligvis fremhæve det.  



Curriculum Vitae (CV):  

Dette skal som regel medsendes, og nogen steder vil dette være det første der bliver kigget på, inden de ser 

på din ansøgning. 

Opregn dine personlige data, dit studieforløb, studie-ophold, jobs du har haft, udlandsophold, sprogkurser, og 

hvad du ellers mener, kunne være relevant for praktikstedet at vide om dig.  

I andre lande - specielt USA - er der en tendens til, at disse CV’er er meget omfattende. Det betyder, at man 

angiver meget mere, end vi normalt vil synes er relevant. Normalt vil et CV på cirka 1-2 sider være passende. 

Det er en god idé at vedlægge dokumentation.  

 

INSTITUT FOR 

STATSKUNDSKAB 



Også til CV’et kan du hente inspiration til opbyggelse. Det vigtigste er, at det giver et nemt og hurtigt overblik 

og dig og dine erfaringer og kunnen. 

 

 

Karakterudskrift:  

En engelsk eller dansk karakterudskrift fås ved henvendelse på Studiekontoret. Der går én til to dage, fra du 

bestiller den, til du kan afhente den eller få den tilsendt. Du kan også selv printe en dansk version ud fra 

nettet via selvbetjeningen.  

Du kan også hente en udtalelse om, hvorledes den danske karakterskala anvendes og fungerer til 

sammenligning med f.eks. USA. 



Eventuelt én anbefaling  

 Dette kan være f.eks. være fra en underviser på Institut for Statskundskab, som du har fulgt et fag hos eller fra 

nuværende eller tidligere ansættelsessteder, men også projekter eller lignende.  

Andre relevante udtalelser eller bilag:  

Hvis ikke praktikstedet kan forventes at kende indholdet af statskundskabsuddannelsen, kan det være en 

god idé at vedlægge informationsmateriale eller selv lave en kort beskrivelse af uddannelsen.  

 

 

 


