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Kære nye BDE-studerende! 

Tillykke med optagelsen på BDE-studiet 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til BDE-uddannelsen. Vær venligst opmærksom på 
flg.:  
 
• Studiestart, mandag 24. august 2020, kl. 09.00, Birk Centerpark 15, 7400 

Herning 
• Medbring venligst din bærbare pc til studiestarten, så du kan komme på netværket.  
• Som forberedelse til studiestarten, skal vi bede dig sende os et motivationsbrev se-

nest 16. august 2020 til heidi@au.dk. Vi har vedlagt input til indholdet i motivations-
brevet. Hvis du er optaget gennem kvote 2, bedes du venligst sende dit motivations-
brev igen, tak.  

• Der er allerede nu en Facebook-gruppe ved navn BDE-20, hvor du kan komme i kon-
takt med dine kommende studiekammerater. Her vil et par ældre BDE’ere være klar 
til at svare på eventuelle spørgsmål omkring studiestart og give nyttige informatio-
ner.  

 
Glæd dig til en spændende og udfordrende event, BDE IDEA CUP 2020. Har du nogle 
gode ideer til et spændende nyt produkt eller en serviceydelse, så ’medbring’ dem til stu-
diestarten! Du kan se i programmet på studiestartssiden, hvor sent dagene 
slutter i introugen. 
 
Vi glæder os! 
 
De bedste hilsener  

 
Uddannelsesleder  
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Motivation og bevæggrunde for at søge ind på BDE stu-
diet 
 
 
Vi beder dig udarbejde præsentation af dig selv, der fokuserer på motivation og bevæg-
grunde for at søge BDE-studiet. Din præsentation skal bruges i forbindelse med en per-
sonligt interview i studiestartsugen og vil forud for interviewet være læst af den undervi-
ser på BDE-studiet samt ældre BDE-studerende, som skal deltage i samtalen med dig.  
 
Om dit motivationsbrev kommer som tekst, tegning, film eller andet er helt op til dig.  
 
Motivationsbrevet skal være hos os senest søndag 16. august 2020.  Præsentationen sen-
des Heidi Maibritt Trampedach Larsen heidi@au.dk eller til: 
 
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet 
att.: Heidi Maibritt Trampedach Larsen 
Birk Centerpark 15 
7400 Herning. 
 
Dit motivationsbrev skal tage udgangspunkt i et eller flere af nedenstående spørgsmål: 
 

1. Hvad er din vigtigste grund til at søge BDE-studiet? 
 

2. Hvilke forventninger har du til studiet og til dine kommende studiekammera-
ter, ud fra såvel et fagligt som et personligt synspunkt? 
 

3. Hvilke forventninger har du til studietiden på universitet i Herning? 
 

4. Hvordan er dit syn på/dine drømme om at starte egen forretning? 
 

5. Hvilke erfaringer har du med innovation, iværksætteri og produktudvikling? 
 

6. Hvordan har du det med at lede andre og med selv at blive ledet? 
 

7. Hvilke overvejelser har du gjort dig om din personlige udvikling gennem stu-
dietiden? 
 

8. Hvor ser du dig selv om 10 år? 
 
 
 
Vi glæder os vildt meget til at blive ”blæst omkuld” af dit motivationsbrev! 
 
 


