
 
 

 

Vurdering af din ansøgning til Softwareudvikling (Design) 

Hvis du har dokumenteret i din ansøgning, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen, 

gennemgår din ansøgning en helhedsvurdering, der baserer sig på: 

Karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse (vægt 50%) 

Hvor det er muligt, beregner IT-Universitetet karaktergennemsnittet for din adgangsgivende 

uddannelse som et vægtet gennemsnit, hvor den enkelte karakter indgår med den vægt, som 

studieaktiviteten har i forhold til det samlede uddannelsesforløb. Det gælder også, hvis din 

adgangsgivende uddannelse er en kombination af flere uddannelser. 

Hvis du ikke har bestået den adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet, men 

forventes at bestå denne inden studiestart, laver vi et vægtet gennemsnit de karakterer du har 

opnået på ansøgningstidspunktet. 

Hvis det ikke er muligt at udregne et karaktergennemsnit for din adgangsgivende uddannelse, 

tæller karaktergennemsnittet ikke med i vurderingen. 

Hvis din adgangsgivende uddannelse er udstedt af et udenlandsk universitet og indeholder 

karakterer, omregner IT-Universitetet karaktergennemsnittet på basis af de enkelte landes 

karakterskalaer. 

Din baggrund i øvrigt og motiverede ansøgning (vægt 50%) 

Heri indgår: 

 Din motivation for at vælge den søgte uddannelse/linje. Motivation dækker bl.a. over din 

selvstændige motivation for dit valg. Desuden sammenhængen mellem den søgte 

uddannelse/linje og din adgangsgivende uddannelse samt sammenhængen til dine 

overordnede/personlige mål. 

 Din mulighed for at gennemføre den søgte uddannelse/linje med et godt resultat. Dit 

tidligere studieforløb lægges til grund for denne vurdering, men du er velkommen til at 

uddybe i din motiverede ansøgning. Studieforløb kan bl.a. dække over den anvendte 

studietid i forhold til normering, egnethed til at deltage i projektarbejde og faglig relevans. 

Husk at gøre opmærksom på det, hvis der er særlige forhold, der har påvirket dit hidtidige 

studieforløb (fx barsel, langvarig sygdom, opstart af egen virksomhed eller lignende). 

 Generelt indtryk af dig som ansøger. Det vil sige områder der ikke er dækket af 

ovenstående, bl.a. din ansøgnings generelle opbygning og seriøsitet, f.eks. bilag og 

sprogbrug. Desuden kan din viden indenfor eksempelvis matematik, analyse, it-systemer 

(herunder bl.a. konstruktion og programmering), samfundsvidenskab/politik, forretning og 

design/æstetik indgå i den generelle vurdering. Dette gælder også evt. publikationer, 

patenter, software, kunst/design og anden dokumenteret, relevant produktion. 



 
 

 Ansøgeren giver klart udtryk for hans/hendes mål og motivation – dette kommer til udtryk 

gennem dybden i motivationen, refleksioner og en karriereplan, der passer med 

uddannelsen. Vi prioriterer elever, som efter vores mening, vil have en vigtig rolle i 

samfundet (inden for hvilken Softwareudvikling (Design) uddanner) 

 Ansøgerens evne til at kommunikere klart (helst på engelsk). 

 Ansøgerens forståelse af uddannelsens mål og indhold, hvor der tages hensyn til personlige 

mål. 

 Vi tager hensyn til eventuelle forklaringer på uregelmæssigheder i ansøgerens dokumenter, 

især lang studietid. 


