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Indledning
Hvordan bogen er blevet til
Da jeg tog min kandidatgrad på HEC i Paris, var vi en lille
gruppe danskere, der havde valgt netop denne skole. Vi snakkede ofte om, at det undrede os, at der var så få, der tog chancen
med en international uddannelse, da vores egen oplevelse havde
været overvejende positiv. Vi var kommet ind på en skole, der
statistisk set burde være meget svær at komme ind på. Vi havde gennem legater og den danske stat fået mulighed for at leve
et enormt spændende og stimulerende studieliv, hvor vi kunne
læse om dagen og bruge vores aftener langs Seinen i Paris. Vi
havde mødt et stort antal udenlandske studerende, der havde
kæmpet betydeligt hårdere for at få adgang til denne mulighed
og ikke mindst for at få eventyret finansieret. Ud fra det konkluderede vi, at den eneste grund til, at der ikke er flere danskere, der opsøger denne mulighed, er, at folk simpelthen ikke
kender til den. Folk ved ikke, at der er glimrende muligheder
for at få studier i udlandet finansieret, og de ved ikke, hvor gode
chancer danskerne har for at komme ind på studier i udlandet.
Folk er heller ikke klar over, hvor overkommelig ansøgningsprocessen er, hvis man er tidligt ude og tager sig tid til at spørge om hjælp samt bruger de ressourcer, man har ved hånden.
Derfor satte vi os dengang for at sprede det gode budskab.
Det startede med, at vi skrev en blog på HEC Paris’ hjemmeside, der var målrettet nordiske studerende, der overvejede at søge
ind. Sidenhen har vi – i samarbejde med vores skole – lavet rekrutteringsevents, og der er i år flere danske studerende på HEC
Paris, end der har været før. Det handler dog ikke kun om at få
flere danskere til at studere i Frankrig eller i det øvrige Europa,
for den sags skyld. Det vigtige er, at folk er opmærksomme på
de muligheder, der er, så man kan træffe en informeret beslutning om sit studieliv. Derfor ændrede vi format, og jeg gik i gang
med at brainstorme alle de erfaringer, jeg havde gjort mig i løbet af min studietid, i samarbejde med mine studiekammerater.
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I denne bog finder man ikke svar på alle spørgsmål, langtfra.
Bogen skal derimod fungere som et kort gennem junglen af
muligheder og ressourcer, der findes i relation til dette emne.
Jeg har bevidst og så vidt muligt forsøgt at stå på skuldrene
af mange engagerede mennesker, der arbejder hen imod det
samme mål, gennem organisation, møder og mentorordninger. Jeg refererer så vidt muligt til de ressourcer, jeg selv ville benytte, og har sat en oversigt over disse ind sidst i bogen.
Når man gennem denne bog har dannet sig et overblik over processen, opfordrer jeg til, at man benytter sig af så mange af disse
ressourcer som muligt. Det kan ikke alene medvirke til, at man
får mulighed for at få opfyldt nogle studiedrømme, men også at
man får så meget som muligt ud af sit studieliv i bredere forstand.
Struktur og omfang
Jeg lægger ikke skjul på, at denne bog er skrevet med min
egen baggrund som referenceramme. Dermed er der en bias
grundet min egen erfaring som business-studerende. Bogen
er også skrevet med særligt fokus på uddannelse på kandidatniveau. Dette betyder dog ikke, at der ikke er ting, der kan
være brugbare for studier på andre niveauer. Mange af kapitlerne i denne bog omhandler elementer, der kan anvendes til
udlandsstudier på et hvilket som helst niveau. De omfatter
bl.a. legatsøgning, motiveret ansøgning og interviewteknik.
Det har også været vigtigt for mig at understrege, at jeg har prøvet
at inddrage så meget af mit netværk som muligt for at give bogen
mest mulig farve. Der er folk, der har taget andre uddannelser inden for andre felter og har grebet ansøgningen anderledes an. Der
er også personer, der har haft endnu mere succes med legatsøgningen og er blevet tilbudt flere studiepladser end mig. Desuden
har det været vigtigt at inkludere anekdoter fra andre studerende,
da jeg bevidst har valgt at basere en stor del af bogen på subjektive anekdoter og historier for at gøre den så levende som muligt. Dette betyder midlertidigt også, at man stadig selv skal lave
sin research. Jeg har ikke selv været igennem alle de forskellige
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versioner af tests, man kan komme ud for i en ansøgningsprocedure. Formatet og omfanget af ansøgningsprocesserne kan
også variere betydeligt med interviews, essay, testkrav og faglige
forudsætninger. Eksempelvis er processen i forbindelse med at
søge en MBA et emne, der kræver en bog i sig selv, og derfor er
kapitlerne i denne bog ikke udfyldende i forhold til dette formål.
Forventninger og udbytte
Formålet med bogen er, at den skal danne ramme om en ansøgning, men ikke udfylde alt indhold eller besvare alle
spørgsmål i forhold til enhver tænkelig ansøgning. Jeg håber,
at læserne kan bruge de enkelte afsnit, eller i hvert fald nogen af dem, til at danne sig et overblik over, hvad det kræver
at komme til udlandet og studere. Om ikke andet håber jeg,
at bogen kan motivere læseren til at søge nye udfordringer
og i den forbindelse tage det med sig fra de enkelte kapitler,
man finder brugbart, og resten kan man læse hurtigt henover.
For hvert underpunkt kan der findes supplerende oplysninger
fra mange gode kilder, men forhåbentlig giver denne bog læseren mod på at søge udfordringer uden for Danmarks grænser. At
studere i udlandet er udfordrende af mange grunde. Den faglige
udfordring er kun én dimension af det at søge uddannelse i udlandet. Jeg vil dog til hver en tid mene, at oplevelsen giver endnu
mere personligt, som man ikke ville finde ved at blive i de samme
rammer, som man er vant til. Det eneste, man skal være opmærksom på, er, at det at blive udfordret på professionelt, akademisk
og personligt plan er enormt vanedannende. Der er overhængende risiko for, at Danmark aldrig helt bliver nok for én igen!
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Kapitel 1: Motivationen
- Hvorfor studere i udlandet?
Dette er det første og vigtigste spørgsmål, man stiller sig i løbet af
et ansøgnings- og uddannelsesforløb. Hvis man ikke på forhånd
har et klart billede af sin motivation på plads, kan der være risiko
for at miste interesse eller give op undervejs. I øvrigt har Danmark et glimrende uddannelsessystem på mange måder, så man
skal være afklaret med, om det er det værd, ud fra sine ønsker
og drømme. Det spørgsmål kan også hjælpe dig til at finde ud
af, hvilket studie, land eller skole du foretrækker ud fra dine prioriteter. Så start med at spørge ”hvorfor?”. Jeg havde selv mine
egne grunde, og mange af dem mener jeg er universelle, uanset hvilket studie eller felt man ønsker at uddanne sig indenfor.
Din historie
For mange mennesker er det at skabe et liv og en fortælling, folk
gider at høre om, en stor drivkraft. At opbygge en historie om sig
selv, som folk synes er spændende. Noget, der får folk til at tænke, at det må have krævet ekstraordinær dedikation og betydelige
ofre på vejen. En historie, der tager uventede drejninger og fanger ens fantasi. Det er den type historier, man altid hører om sine
barndomshelte, rollemodeller og store personligheder. Den slags
historier man gerne vil tro på. De kræver, at man tager store chancer og får nogle hug undervejs. De kræver, at man går ud over
normen og træffer selvstændige valg. Hvis genfortalt korrekt, kan
historien om dit studie i udlandet sige netop det om dig. Du har
været villig til at give noget af dig selv for at forfølge en drøm,
og du har måttet leve med større pres – for eksempel i forbindelse
med finansiering og ansøgning – end mange af dine jævnaldrende
på studier hjemme i Danmark. Du har måttet tilpasse dig kulturelt
og fagligt, og når du har bevist, at du kan det én gang, er der større
chance for, at du i fremtiden kommer til at fremstå som et troværdigt bud på én, der med succes kan og vil gøre det igen. Den slags
historier, der udstråler personlighed og gåpåmod, er det stof, ar11

bejdsgivere leder efter i deres kandidater. Og desuden er det en
meget mere interessant historie at fortælle dine børnebørn en dag.
Skil dig ud!
Globalisering medfører et stigende pres på kandidater for at skille
sig ud fra mængden, hvis de vil nå til tops. Gode virksomheder har
adgang til talent fra hele verden, og det har gjort, at barren i dag
er sat højere for ambitiøse studerende, end det har været tilfældet
tidligere. Før i tiden kunne du komme ind i nogle af verdens bedste
virksomheder med en smule held og ved at kende de rigtige mennesker. Nogle gange endda uden en universitetsuddannelse. I dag
er rekrutteringsprocesser enormt organiserede og standardiserede. For at kunne skille sig ud skal man derfor sørge for at fremstå
så skarpt som muligt. Her sender en international uddannelse fra
et anerkendt universitet ofte dit CV op i toppen af bunken. Både
på grund af uddannelsen i sig selv, og fordi folk ved, at det kræver
en del dedikation at søge ind på denne type studier i første omgang. Det er de bedste virksomheder fuldstændig fokuserede på.
Uddannelsen i sig selv er selvfølgelig kun en af de ting, der gør, at
man kan skille sig ud. Uddannelse i udlandet giver mulighed for
en masse sidegevinster af personlig og social karakter. Den kan
være anledningen til at lære et nyt sprog, besøge studiekammerater i deres hjemlande, tage weekendture til New York, se kunst
efter skoletid i Barcelona eller løbe maraton i Paris. Alt sammen
noget, som er et værdifuldt afbræk i løbet af et hektisk studieforløb, men som også giver venner og netværk for livet, der kun vil
blive mere og mere værdifuldt, efterhånden som livet skrider frem.
Kvoter
Hvis man har en drøm om en international karriere, kan en uddannelse på et anerkendt studie/skole i udlandet være vejen
frem. Virksomheder indrømmer det sjældent, men de har oftest kvoter på, hvor mange de vil hyre fra forskellige skoler, og
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koncentrationen af medarbejdere fra de samme skoler i prestigefyldte, internationale virksomheder er slående. Derfor
kan man øge sine muligheder for en særlig karriere eller for
at komme ind i en specifik virksomhed ved at vælge sin skole derefter. Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale det, for drømme
og ambitioner ændrer sig løbende over tid, så man skal ikke
basere hele sit studievalg på, hvor man vil arbejde. Ikke desto
mindre er sandsynligheden for at få job i nogle virksomheder betydeligt større, hvis man kommer fra en særlig skole eller et særligt studie (dermed ikke sagt, at det er umuligt uden).
Netværk
Årsagen til koncentrationen af alumner fra specifikke skoler skal
ikke kun findes i kvoter hos virksomhederne, men i høj grad også
i det netværk, man tilegner sig ved at studere. Denne tendens
er mere fremtrædende i udlandet, hvor det sted, man har studeret, er en stor del af ens identitet. Man er alumne for livet og
følger med i skolens resultater inden for sport, rangeringer på
diverse lister og akademiske præstationer og priser. Traditionsrige skoler har også et omfattende alumnesystem med afdelinger i
byer over hele verden. Derigennem kan nuværende og tidligere
studerende pleje deres netværk, og det er en effektiv måde at få
nye færdiguddannede succesfuldt ud på arbejdsmarkedet. Et godt
alumnenetværk kan være en effektiv og eksklusiv klub at være
med i, og du er medlem af den resten af livet og karrieren. Det
virker måske ikke så vigtigt nu, mens hele netværket sidder lavest i fødekæden i virksomheder rundt omkring i verden. Tænker
man dog 15-20 år frem, kommer vores generation af ledere til
at sidde for enden af bordet, og til den tid vil man være glad for
at have investeret i et stærkt og bredt netværk på tværs af lande,
brancher og interesser. De fleste i vores generation vil få over 40
år på arbejdsmarkedet, så dit netværk kan komme dig til gavn
i mange år. Når du investerer i en uddannelse i udlandet, investerer du altså ikke kun i konkret faglig viden, men i lige så høj
grad i muligheden for at blive medlem af en klub med mennesker, der kan være værdifulde personligt såvel som professionelt.
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Vigtigheden af at være medlem af den “rigtige” klub blev tydelig for mig, da jeg så sammensætningen af managementkomiteen i den amerikanske investeringsbank, hvor jeg arbejdede
umiddelbart efter mine studier. Her havde omkring
halvdelen af de 15-20 medlemmer gået på Harvard
på et eller andet tidspunkt i deres liv. Alle, på nær
én, havde gået på et af de øvrige Ivy League-universiteter eller en prestigefyldt skole i Europa.

Fleksibilitet og valgmuligheder
Danmarks størrelse sætter, alt andet lige, en naturlig begrænsning
for variationsmulighederne på studieforløbet. Faktisk mener jeg,
at Danmark har fantastiske muligheder set i forhold til, hvor lille
en befolkning vi har. Derfor er der ting, udenlandske skoler vil
have nemmere ved at tilbyde deres studerende. Dette skyldes ikke
nødvendigvis, at skolen er stor, men at skolen har et stort opland
mange steder at rekruttere dygtige studerende fra. Det skaber en
særlig dynamik at have mange studerende at vælge imellem, når
man skal sætte sit hold fra skolens side. Det gør det også nemmere
at rekruttere dygtige professorer og skaffe donorer til særlige forløb, når man kan dokumentere, at man har en dygtig og specialiseret klasse, der opfylder konkrete behov for virksomhederne. Dette kan give sig udslag i særlige valgfag og skræddersyede forløb,
der nemmere kan laves i samarbejde med virksomheder, professorer og organisationer. Læg så dertil, at man er betalende kunde
på det udenlandske universitet, hvilket skaber en anden dynamik
mellem ledelse og den enkelte elev. Der bliver gjort meget mere
for, at den enkelte elev (kunde) går fra sit studie med følelsen af,
at hans eller hendes behov og ønsker til indholdet, lektionerne og
lærerne er blevet opfyldt. På den måde minder mange udenlandske skoler mere om en stor serviceorganisation, hvor der er en
administration, der er sat i verden for at gøre kunderne tilfredse.

14

På mit eget studie var valgmulighederne eksemplificeret ved det certifikat, vi kunne vælge at tage de
sidste seks uger af vores studie, som man til gengæld
fik ECTS-point for. Et certifikat var en specialisering
inden for et felt, som man skulle ansøge om specifikt med CV og motiveret ansøgning. Dermed var
alle, der kom ind, folk, man med sikkerhed vidste
var interesserede i emnet. Certifikatet havde derfor
en sponsor, der betalte et stort beløb for at komme
i nærheden af de studerende, der var engagerede
nok til at vælge netop det certifikat. Til gengæld lavede man som en del af certifikatet noget arbejde
for at løse konkrete kulturelle og strategiske problemstillinger i virksomheden. Netop dette samarbejde gav også nogle uforudsete frynsegoder. På
mit certifikat blev alle 36 deltagere inviteret ned på
virksomhedens private ø i Sydfrankrig, hvor vi lavede workshops, badede og festede over en weekend.

Gode rammer for danskere
Jeg har længe undret mig over, hvor få danske studerende der
tager en hel uddannelse i udlandet. Det er min klare opfattelse,
at det virker mere fjernt for danske studerende end for mange
andre europæere (for ikke at sige amerikanere og asiater). Det
er måske ikke så mærkeligt, når jeg tænker på danske uddannelsers relativt høje kvalitet. Efter at have gennemført ¾ af
min uddannelse i Danmark, mener jeg generelt, at kvaliteten er
høj. Det danske uddannelsessystem fungerer nemt og bekvemt
med SU, gratis uddannelse og ansøgningsprocesser. Derfor kan
det virke som meget arbejde for at gøre en lille forskel ved at
studere i udlandet. Især hvis man alligevel ikke kommer ind dér,
hvor man gerne vil studere. Når denne logik alligevel ikke helt
holder, er det af tre årsager:
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1. Danske studerende er mere eftertragtede i inter-		
nationale institutioner og i det internationale er-		
hvervsliv, end de fleste tror.
Det er selvfølgelig delvist, fordi der er så få af os, men
også, fordi vores uddannelsessystem lægger vægt på
andre kompetencer end i andre lande. Vi lærer i en ung
alder at tænke kritisk over problemstillinger, er kreative, har gode sociale egenskaber og taler godt engelsk.
Selvom vi måske ikke er de stærkeste kandidater matematisk, kompenserer vi i den grad for det med en bred
vifte af kvaliteter, der er meget værdsat på udenlandske
skoler. Især fordi mange andre studerende kommer fra
de samme større lande (herunder USA, Tyskland, Kina).
Alle disse faktorer gør danskere til en knap ressource i
udlandet, og vi giver et godt bidrag til diversiteten på de
internationale skoler.
2. Den lille forskel – ved at studere i udlandet – gør en
STOR forskel.
Som nævnt skal en uddannelse tjenes ind over en lang
karriere. Gør man derfor det store regnestykke op over
et langt liv, bliver det hurtigt klart, at en uddannelse, der
får én til at skille sig ud fra mængden, er en god investering, selv hvis det koster på bankbogen. Dit studie skal
være en del af din historie og profil resten af livet. Dertil
kommer det værdifulde netværk, som mange af de bedre skoler i udlandet giver adgang til. Efter selv at have
prøvet at vende hjem til Danmark efter gennemført international uddannelse og arbejdserfaring, er styrken af
min profil og responsen fra arbejdspladser iøjnefaldende.
3. At søge studie i udlandet er ikke så ressourcekrævende,
som de fleste tror.
De fleste overvurderer mængden af ressourcer, der skal
bruges på at søge uddannelse i udlandet, både menne16

skeligt og økonomisk. Hvis man planlægger i god tid (jeg
startede personligt med overvejelserne halvandet år i forvejen) og danner sig et godt overblik over, hvad der kræves for at komme ind på drømmeuddannelsen, er det en
meget overkommelig opgave. Desuden er det min erfaring, at de fleste får langt størstedelen af udgifterne dækket af SU og legater, hvis de er systematiske og starter i
god tid, så de ikke overskrider ansøgningernes deadlines.

Jeg havde selv regnet med, at det ville blive meget
svært at komme ind på netop det studie, jeg ønskede
mig, så jeg forberedte mig på at søge minimum fem
skoler. Jeg var ikke kræsen, men startede med at søge
de to, jeg helst ville studere på, som jeg også regnede med var de sværeste at komme ind på. Før jeg
nåede at søge flere, havde jeg fået tilbud om optagelse fra begge skoler og endte med mit førstevalg, der
på det tidspunkt var en af de bedste MSc in Finance
i verden. Jeg har hørt lignende historier fra flere i
mit netværk, så tag chancen med dit drømmestudie!

Hvorfor studere i udlandet?
•
•
•
•

En international uddannelse er en investering i din profil, der har hele livet til at tjene sig ind.
Et internationalt studieforløb giver dig flere muligheder
for at skræddersy dit studie, din specialisering og i sidste ende skille dig ud på arbejdsmarkedet.
Udenlandske skoler kan give adgang til et fantastisk
netværk (personligt og professionelt), alumneorganisationer og det internationale erhvervsliv.
Danskere har glimrende muligheder for at blive optaget
og finansiere deres studier i udlandet, og de er eftertragtede på udenlandske topskoler og på det globale arbejdsmarked.
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Kapitel 2: Start med en drøm
– Hvordan ser du din fremtid for dig?
Det første skridt til at vælge din skole og dit studie er at definere,
hvilke prioriteter du har i dit studieliv, i dit fremtidige arbejdsliv
og i dit personlige liv. Derfor handler det om at stille sig selv de
rigtige spørgsmål, inden man vælger studie. Dette kan begynde
lang tid i forvejen. Jeg stillede mig selv mange af disse spørgsmål allerede før, jeg startede på min bachelor, og mange af de
drømme og idéer definerede mit fremtidige studie i udlandet.
Stil de rigtige spørgsmål og definer prioriteterne
For at sætte tankeprocessen i gang og lade sig inspirere, kan man
stille sig selv en række spørgsmål:
•
•
•
•
•
•
•

I hvilket land vil jeg gerne læse?
Skal det være i en storby eller på campus?
Vælger jeg studie efter karrieremuligheder eller for at
udfordre mig selv akademisk?
Hvor vil jeg gerne bo efter studiet? Hvor vil jeg gerne
arbejde?
Er det skolens omdømme eller indholdet af studiet, der
er vigtigst?
Hvor tæt skal jeg være på min familie?
Hvor meget fritid skal jeg have?

Alle disse spørgsmål er vigtige, og de fleste virker også åbenlyse.
Der er dog nogle faktorer, der ofte bliver glemt, når folk tager
kandidatstudiet i udlandet. Nogle vælger et studie, der kan tages
på kortere tid end i Danmark, men dette betyder også, at man
højst sandsynligt ikke har tid til at udforske landet og kulturen
i samme grad. Nogle vælger efter, hvor de tror, de har lyst til
at ende efter endt studie, men tager ikke højde for, at ens prioriteter kan ændre sig meget (hvilket de oftest gør) i løbet af
1-2 år. For at komme dette i forkøbet er det en god idé at lave
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en liste over faktorer (for eksempel beliggenhed, jobmuligheder, skolens omdømme), der betyder noget for én, og prioritere dem. Vælg de tre faktorer, der har absolut højest prioritet, og gå primært efter at få dem opfyldt. Det er sjældent, man
finder lige netop det studie, der opfylder alle ens ønsker, og
får privat-, studie- og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed.
Man gør sig selv en tjeneste ved at tænke godt over, hvad der
betyder noget for én. Selv valgte jeg ud fra meget snævre parametre. Jeg ville ind på så god en Masters of Finance som muligt
uden at tage hensyn til beliggenhed, socialliv eller kultur. Hvis jeg
skulle gøre det igen, havde jeg nok gjort mig flere overvejelser
om beliggenhed, campusliv og alsidighed blandt de studerende.
Lav en plan
Der er mange ting, der skal passe sammen, hvis du gerne vil
søge et bredt udsnit af skoler og studier. Hver skole kører sit
eget skema i forhold til deadlines for ansøgning, adgangskrav
og behandling af ansøgninger. Når man får tilbudt plads, er der
ofte også en deadline på, hvornår man skal give endelig besked
og betale depositum. Derfor giver det mening at time sine ansøgninger, så de ligger inden for to uger til en måneds tid. På
den måde sikrer man sig at få svar inden for samme periode,
så man kan træffe sin endelige beslutning på et oplyst grundlag.
Hvis du får dine ansøgninger ud af verden så hurtigt som muligt (de fleste kan man søge op til et år før studiestart), kan du
også hurtigere begynde at søge legater og gøre klar til at flytte.
Planlægningen starter lang tid før den egentlige ansøgning. Man
skal sikre sig, at man opfylder kravene til det valgte studie. Det
kan være et særligt antal ECTS-point, opnået inden for et særligt
felt, en tilstrækkeligt høj score i en test eller særlige sprogfærdigheder. Derfor forbedrer man sine egne chancer for at have så meget fleksibilitet som muligt i valget af studie ved at se på alle disse
krav længere tid i forvejen. Nedenfor er skitseret, hvilke ting man
skal være opmærksom på, i rækkefølge:
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1. Faglige eller sproglige krav
Nogle studier kræver særlige sprogegenskaber, som
man skal tilegne sig over en længere periode. Der er
ofte også krav til antallet af fag, taget i f.eks. matematik eller på engelsk, under ens bacheloruddannelse.
Disse er ting, man ikke kan tilegne sig i sidste øjeblik,
og som man derfor skal være opmærksom på i god
tid. Hvis du allerede inden din bachelor ved, at du vil
holde muligheden åben for at studere i udlandet senere i dit forløb, kan du tidligt begynde at tage fag, der
holder så mange muligheder åbne som muligt (for
eksempel matematiske fag på et specifikt niveau).
2. Tests
Disse er et krav på de fleste udenlandske kandidatuddannelser, og netop dette er grunden til, at mange ikke vælger at studere i udlandet, da det virker uoverskueligt at
tage en test ved siden af skole og andre aktiviteter. Med
en smule planlægning er det dog meget overkommeligt.
GRE og GMAT siges at kræve cirka 80 timers forberedelse. Dette kan gøres ved at forberede sig 2-3 timer om
dagen i en måned. Det kan ideelt (for ens egen skyld)
gøres over sommerferien året før, du skal til udlandet.
3. Ansøgning
Her kan noget af ansøgningsmaterialet (motiveret ansøgning, CV) forberedes længere tid i forvejen, og onlineprofilen på ansøgningsportaler kan oprettes, så man arbejder på sin ansøgning løbende op til deadline. At starte
med noget af materialet i god tid er også en god måde at
fremprovokere nogle overvejelser omkring sine prioriteter. Vigtigst af alt er det en god idé at søge så tidligt som
muligt. Det forbedrer chancerne for optagelse, da der oftest udfyldes flest pladser i de første runder. Det giver dig
også længere tid til at ordne efterfølgende praktiske ting.
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4. Legater
Jo før man bliver optaget på sit studie, desto tidligere kan
man begynde at søge legater. Dette er enormt tidskrævende,
men hvis det bliver planlagt og gjort grundigt, kan man nå
at modtage rigtig mange penge. Jeg kender mange, der har
fået hele studieforløbet, inklusive lommepenge, dækket!

5. Praktiske forberedelser
Alt lige fra forsikring til flytning. Det meste er hurtigt
gjort, så det er mere, fordi der er mange små ting, at det
kan virke lidt uoverskueligt. Endnu en gang er orden
og lister din bedste ven til at bevare overblikket og få
krydset så mange ting af på listen så hurtigt som muligt.

Jeg havde ikke selv timet mine ansøgninger godt, så
jeg kom først ind på min andenprioritet. Da jeg ikke
regnede med at komme ind på det studie, jeg helst
ville læse, sagde jeg ja til mit første tilbud og betalte depositum. Dagen efter fik jeg at vide, at jeg var
kommet ind på min førsteprioritet, og derpå forsøgte jeg at få det depositum tilbage, jeg allerede havde betalt. Det lykkedes heldigvis, men hvis jeg havde
planlagt ordentligt i første omgang, havde jeg sparet
mig selv for en masse stress, og jeg kunne være gået
tidligere i gang med at ordne andre praktiske ting.

Byg din profil
Dette er noget, du kan starte på endnu før punkterne på listen
ovenfor. Du kan i princippet starte i meget god tid med at bygge
en profil, der gør dig attraktiv for skoler (og dermed også arbejdspladser) i udlandet. Mange skoler kigger efter de samme
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egenskaber i folk. Man skal være initiativrig, nysgerrig og stabil.
Derfor behøver du ikke være sikker på, hvad, hvor og hvornår du
vil studere i udlandet, før du begynder at tage de første spadestik.
Der er en lang række aktiviteter, der kan udbygge dit CV og vise,
at drømmen om at studere i udlandet ikke bare er en indskydelse,
du har fået natten over, men derimod noget, du har drømt om og
arbejdet målrettet henimod i lang tid. Typiske eksempler på aktiviteter, der demonstrerer de kvaliteter, mange skoler søger, er:
•
•
•
•
•
•
•

International erfaring
Frivilligt arbejde
Undervisningserfaring
Relevant studiearbejde
Ekstra fag
Sproglige færdigheder
Idræt på eliteniveau

Lad mig understrege, at du ikke behøver at opfylde alle punkter på
denne liste. Hver enkelt af disse kan være med til at give din profil ekstra kulør og vise engagement og initiativ. Om det så er sport
på højt niveau eller at tage ekstra matematiktimer udover studiet,
viser det, at du kan klare dig i flere arenaer på tværs af discipliner.
Det viser, at du kan finde ud af at arbejde hårdt henimod et mål
og udfordre dig selv til at præstere inden for adskillige områder.
Grunden til, at skoler ser på dette, er både, at det forhøjer chancen
for at præstere på studiet, og at det forbedrer mulighederne for
at få et arbejde, hvis du er systematisk, engageret og initiativrig.
International erfaring af den ene eller den anden slags er på
kandidatniveau næsten påkrævet for at man har vist, at man
kan begå sig uden for Danmarks grænser. Selv små internationale oplevelser er dog nok, hvis du vinkler dem rigtigt. Relevant studiearbejde kan også betyde mange ting. Du kan
have arbejdet inden for et andet felt end dit studie, hvor du
har lært en masse, men oplevelsen har overbevist dig om, at
du vil gå en anden vej, og derfor søger du studie i udlandet.
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Selv lagde jeg vægt på international erfaring i min
ansøgning. Jeg har boet i Afrika og i Mellemamerika som barn og taler flydende spansk. Nogle andre af mine danske venner, der har gjort det godt i
udlandet, inkluderer en tidligere semiprofessionel
fodboldspiller og én, der har undervist på aftenkurser for bachelorstuderende. Man behøver altså
ikke at kunne krydse mange af tingene af på listen.
Én eller to ting, som man har gjort godt, er nok.

Hvis du ikke umiddelbart har nogle af de ovenstående ting på
CV’et endnu, er det ikke et problem. Hvis der ikke er lang tid til,
at du skal søge ind på studiet, kan du gøre nogle af de mere oplagte
ting som at tage ekstra fag, der gør dig bedre forberedt til studiet,
eller tage sprogtimer, så du viser, at du gerne vil have mest muligt
ud af din oplevelse. Ofte er det også nok at sige, at du er i gang med
f.eks. sprog eller ekstra fag for at forberede dig. Det er et godt punkt
til din motiverede ansøgning eller at nævne under et interview.
Hvordan ser du din fremtid for dig?
•
•
•
•

Start med at lægge en plan, så snart du begynder at
overveje at studere i udlandet, og dan dig et overblik
over, hvilke krav dine foretrukne uddannelser har.
Skoler søger efter studerende, der har demonstreret, at
de er systematiske, engagerede, initiativrige, nysgerrige
og stabile.
Man kan begynde lang tid i forvejen med at udbygge
sin profil, så man demonstrerer de ovenstående egenskaber, når man skal til at ansøge om studieplads.
At underbygge sin profil, så den er forberedt til en ansøgningsproces, kan tage alt fra seks måneder og opefter.
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Kapitel 3: Udvælg skoler og studier
- Hvordan finder jeg det rigtige studie?
Valget af studie skal helst være en længere proces, hvor man har
mulighed for at brainstorme og udforske så mange muligheder som
muligt. Man har måske en klar idé om, hvad man vil studere, men
det kan også være, at det eneste, man kan sige med sikkerhed, er,
at man vil studere i udlandet. Det kan også være, at ens drøm ender med at være noget andet, når man først har udforsket alle mulighederne. Personligt startede jeg med at undersøge potentielle
skoler over et år, før jeg ville starte med at studere i udlandet. Det
er en god idé at give sig selv tid til at undersøge alle muligheder,
fordi ofte ender man ikke dér, hvor man oprindeligt havde regnet
med at havne. Det gælder for mig selv og de fleste andre, jeg kender, som har været igennem alle overvejelserne og ansøgningerne.
Bevar overblikket over din research
Masser af online research er en god ting. Søg så mange skoler
igennem som muligt i de lande, du er interesseret i at studere i.
Indsæt alle skoler og studier i et excel-ark, så du kan følge din
fremgang. Indsæt så mange faktorer fra hvert studie som muligt,
så du kan sortere på forskellige parametre. Dette er ikke kun en
praktisk øvelse for at bevare overblikket over kravene for det enkelte studie, men et godt redskab til at udforske alle mulighederne.
Derfor er det en god idé også at undersøge studier, du umiddelbart ikke regner med at skulle studere. Måske bliver du overrasket over indholdet, når du går i dybden med et bestemt studie.
Det kan også være, at du finder et studie, som ikke er præcist det,
du vil studere, men som er på en skole, hvor du alligevel skal søge
et andet studie som din førsteprioritet. Du kan så sætte det som anden- og tredjeprioritet på din ansøgning. De fleste skoler tillader
dig som minimum to prioriteter, når du ansøger, og det kan være
godt at vise over for skolen, at man er villig til at være fleksibel,
så længe man kommer ind på sin drømmeskole. Selv hvis det ikke
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er det præcise studie, du gerne vil læse, er der ofte mulighed for at
skræddersy dit forløb med valgfag og særlige specialiseringsforløb og projekter. Derfor er det en god idé at lave en omfattende liste, der rammer bredt – både i forhold til skoler, studier og lande.
En bred liste har også åbenlyse praktiske fordele. Den giver mulighed for at sammenligne deadlines, studiepriser, krav, studielængde og optagelsesprocenter. Mange skoler kræver, at man
betaler for at ansøge (oftest €50-€100), så det er også et godt parameter at have med på listen, så du har styr på, hvor meget din ansøgning kommer til at koste (en anden udgift er eventuelle tests).
De fleste studier oplyser, hvor mange ansøgere de har, og procentdelen, der bliver optaget, så dette er den ideelle måde at vurdere
dine egne chancer for at komme ind på de søgte studier på. Tag
dog de oplyste optagelsesprocenter med et gran salt, da de ofte er
misvisende lave. Mange universiteter modtager mange useriøse
ansøgninger, hvor ansøgeren ikke har sat sig ind i de basale krav
eller leveret al den nødvendige dokumentation. Derfor ligger din
ansøgning højst sandsynligt højere i bunken, end du regner med!
Endelig kan du også tilføje egne kommentarer til studiet, så du
kan følge din egen tankegang, da en ansøgningsproces ofte vil
foregå over et års tid. Det kan være, at du læser om særlige fag
af interesse eller et aspekt af campuslivet, du finder spændende.
Der er mange aspekter af et studie, udover kerneindholdet, der
kan gøre din oplevelse god, og skoler med mange internationale
elever har ofte en masse tilbud og aktiviteter uden for skoletiden,
der også er værd at tælle med, når du vælger skole og studie.
Eksempel – Liste over potentielle studier (listen er kun et eksempel, og informationerne er ikke opdaterede)
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Prioritér lande og discipliner
Ud fra prioriteterne fra forrige kapitel har du nu en idé om, hvad
der betyder noget for dit valg af studie. Det kan være, at du har
valgt et par lande, som du gerne vil bo i, eller skoler, der specialiserer sig inden for den disciplin, du gerne vil studere. For
mit vedkommende var dette en 1-års Master in Finance. Dette
snævrede feltet ind til europæiske skoler (da de i USA mest kører MBA-programmer), og de bedste inden for disciplinen ligger
i England og Frankrig. Derfra tog jeg de 4-6 mest anerkendte
skoler og overvejede dem seriøst. Dette er et godt antal at søge,
da det skulle give dig gode chancer for at komme ind, samtidig
med at du ikke kommer for langt ned ad listen over interessante
studier og dermed mister interessen.
Vær fleksibel
Det er helt ok at søge bredt. Mange studerende har en klar idé om
en specifik uddannelse og en særlig karriere, de vil have bagefter.
Det er dog ofte en god idé at søge bredere og overveje flere forskellige muligheder. For det første fordi ens prioriteter alligevel
kan ændre sig meget over et studieforløb. For det andet fordi ens
forløb sjældent går præcis, som man havde forestillet sig det.
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For det tredje fordi man ikke nødvendigvis er karrieremæssigt
begrænset til sit studiefelt. Især udenlandske virksomheder går
mere op i, at du er en god studerende, der viser initiativ, ambition
og stabilitet, end hvad dit studie nødvendigvis består af. Store
multinationale virksomheder (med skrappe adgangskrav) har
masser af medarbejdere, der har studeret medicin eller historie
(dog ofte på gode skoler, hvorved de har vist, at de kan præstere
inden for forskellige fagområder).
En anden god grund til at søge bredt er, at der altid vil være en
grad af tilfældighed involveret i hvilken som helst ansøgning.
Man kan ikke forudse alle faktorer. Dårlig kemi med intervieweren, for mange ansøgere til et studie lige netop det år, du søger,
eller lige en decimal for dårligt gennemsnit fra tidligere studier.
Alle ting, der kan og højst sandsynligt vil ske i løbet af en ansøgningsproces, som gør, at ens planer bliver nødt til at blive justeret. Derfor skal man også betragte ansøgninger som et ”numbers
game”. Hvis du f.eks. gerne vil læse på Harvard og kun søger dér,
er det ikke sikkert, at personen, der læser din ansøgning, kan se
meningen med din profil og forstå din historie, eller at din testscore lever op til kravene det år. Hvis du derimod søger alle otte
Ivy League-skoler (måske et ekstremt, men effektivt, eksempel),
skal dine odds for at komme ind på hver enkelt skole kun være
12.5% (100/8) for, at du i gennemsnit vil komme ind på minimum et af dine valg. Hav altid matematikken med i baghovedet
og vær åben for at søge bredt, både fagligt og i antal søgte skoler.
Tænk kreativt
Mange studier i udlandet har også en meget højere grad af fleksibilitet, end vi er vant til i Danmark. Dette er en anerkendelse
af, at studerendes interesser og præferencer ændrer sig i løbet af
et langt uddannelsesforløb. Målet er, at de studerende finder ud
af, hvad de brænder for, så hurtigt som muligt, og fleksibilitet til
at afprøve forskellige faglige discipliner eller variationer af den
samme disciplin kan i længden gøre den enkelte studerende mere
produktiv. Derfor skal du som kandidat også tænke kreativt om
dit studie og afsøge valgfag og discipliner, der udfordrer dig og
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udvider din horisont. Hvis du ikke kommer ind på dit drømmestudie, kan du ofte gøre oplevelsen på din første- eller andenprioritet
tilsvarende ved at tænke kreativt over, hvordan du skræddersyr
dit forløb. Måske kan du endda blive overført til et andet studie
på samme skole, hvis du opdager, at du har mere interesse i det.
Når først man er kommet ind på en god institution som betalende kunde, vil man opleve, at udenlandske universiteter, i højere
grad end danske, er serviceinstitutioner, der er villige til at gøre
mere for, at kunderne er tilfredse med deres investering. De fleste udenlandske skoler, der er afhængige af betalende kunder, er
også dybt afhængige af, at deres ry forbliver godt, og at nuværende og tidligere studerende taler godt om skolen til deres netværk.
Denne effekt skal man ikke undervurdere, og man har mere at
skulle have sagt som studerende, end man er vant til i Danmark.

At se uddannelsesinstitutionen som en serviceinstitution er en afgørende forskel, jeg har fundet, både på
udveksling gennem min bachelor i USA, og da jeg tog
min kandidat i Frankrig. Det skinner igennem alle
aspekter af uddannelsen. Man har mere kontakt til lærere, der er proaktiv studie- og karrierevejledning, og
ens forslag til forbedringer bliver taget seriøst. På mit
studie sad vi endda med til interviews af nye kandidater
og var meget aktive i rekruttering af nye studerende.
Denne dynamik gør også, at alle har en interesse i, at
man klarer sig så godt som muligt, både under og efter studiet, og dette er noget, man som studerende bør
udnytte til fulde for at få mest muligt ud af sit forløb.

Hvordan finder jeg det rigtige studie?
•
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Start med at lave research så tidligt som muligt og
gå til opgaven med et åbent sind vedrørende skoler,
studier og lande.

•
•
•

Notér al relevant information, du finder, ned på en
liste, så du kan følge din fremgang og tankegang
senere i processen.
Vær fleksibel og tænk kreativt i forhold til, hvordan
du kan få det studieophold, der opfylder dine prioriteter.
Start gerne denne proces minimum 1 år før, du har
tænkt dig at skulle studere i udlandet.
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Kapitel 4: Ansøgning
– Hvordan forbereder jeg min ansøgning bedst
muligt?
Det samlede omfang af en ansøgning kan hurtigt komme til at
virke overvældende og uoverskueligt. De forskellige dele af ansøgningen kræver uden tvivl noget at arbejde sig igennem, men
hvis man tager det over noget tid, kan det gøres til en meget overkommelig opgave. De gode nyheder er, at meget af materialet,
der skal forberedes til de forskellige ansøgninger, går igen, og
erfaringen med at skrive ansøgning, tage tests og pudse dit CV af
kan sagtens komme dig til gavn senere (og før end du regner med
det), når du uden tvivl kommer ud i en anden ansøgningssituation.
Graduate tests
Der er et udvalg af forskellige tests, som skoler kan efterspørge. Jeg vil her dække GMAT (Graduate Management Admission Test) og GRE (Graduate Record Examinations), da det er
de mest udbredte. Jeg tog selv GMAT, da denne er særligt rettet
mod business schools, hvor GRE er en bredere test, der bruges
af forskellige slags studier på kandidatniveau (graduate/post-graduate). Indholdet i begge tests er meget ens og består af verbale,
kvantitative og analytiske spørgsmål. Testen er delt op i separate
dele for hver kategori. Mange business schools er også begyndt
at tage imod GRE, så hvis man er usikker på, hvilken disciplin
man vil studere indenfor, er denne den mest oplagte at tage. Der
er dog store ligheder mellem de to tests, så hvis man har trænet
sig op til den ene, kan man også hurtigere blive forberedt på den
anden, hvis man vil holde så mange muligheder åbne som muligt.
Man skal i gennemsnit regne med at bruge mellem $250-$500 for
at få et godt testresultat, men der er muligheder for at tilkøbe en
masse materiale, så hvis man vil have et super resultat, skulle det
være muligt, hvis man er villig til at investere tiden og pengene.
Det gode ved disse tests er, at ALLE kan forberede sig på dem.
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De er meget præcist designet sådan, at hvis man investerer tiden, så skal man nok få et godt resultat. For GMAT siger man
normalt omkring 80 timers træning, men det er måske mere
præcist at sige 60-100 timer, alt efter din baggrund og måden, du træner på. I princippet kan du godt studere 80 timer
på en uge og så tage testen, men dette vil jeg ikke anbefale, da det er svært at holde fokus mere end 3-4 timer ad gangen, fordi opgaverne er meget ensformige. Så hellere tage 2-3
timer om dagen i en måneds tid, samtidig med at du også har
andre ting på programmet (eventuelt over en sommerferie).
Hele testen tager 4-5 timer. Man møder op på et testcenter og
sidder i et rum uden adgang til andet end de specificerede hjælpemidler. Derefter guides man igennem en række spørgsmål inden
for hver kategori på tid. Spørgsmålene stiger i sværhedsgrad, og
det forventes ikke, at man skal svare rigtig på alle. Hvis du svarer
forkert på flere spørgsmål i træk, tilpasser prøven sig spørgsmål
i din sværhedsgrad igen. Denne dynamiske justering er grunden
til, at prøven er så præcis, som den er, hvilket er rart at vide,
når man skal tage den. Det betyder, at held ikke spiller en rolle, og resultatet er udelukkende en funktion af ens forberedelse.
GMAT/GRE er designet til at teste sproglige, analytiske og
matematiske færdigheder og opdelt i følgende kategorier:
1. Verbal section:
Denne sektion dækker både grammatiske færdigheder og tekstforståelse. Den er delt op i flere dele, men
begge tests involverer en tekst, du skal læse, og derefter skal du svare på spørgsmål til indholdet. Prøven
indeholder også grammatiske dele og paragraffer, hvor
man skal færdiggøre sætninger for at teste sit ordforråd,
og hvor hurtigt man opfatter meningen med en tekst.
Hvis man ikke har studeret eller læst faglitteratur på
engelsk før, kræver denne del noget tid. Hvis du derimod har studeret på engelsk på din bachelor (eller
læst mange tekster på engelsk), kan du bruge mindre tid på denne del og i stedet træne den matema31

tiske del mere. Man skal dog bruge tid til at vænne sig
til formatet, da tidspresset tilføjer en stressfaktor til den
rigtige test.
2. Quantitative section:
Denne sektion tester matematiske færdigheder inden
for grunddiscipliner som aritmetik, algebra, geometri
og dataforståelse. Det kan alt sammen lyde lidt langhåret, men som udgangspunkt er det alt sammen noget,
man har lært i gymnasiet. Der er dog en stor variation
i spørgsmålene, og når man er under tidspres, kan det
være svært at svare på sådanne spørgsmål. Derfor kræver denne del meget træning. Personligt brugte jeg selv
cirka 3/4 af forberedelsestiden på den kvantitative del,
og det er klart den sværeste hurdle for mange danskere, da vi generelt har mindre fokus på matematiske færdigheder i vores uddannelsessystem, end man f.eks. ser
det i USA og i Asien. Spørgsmålene er struktureret som
multiple choice, og som udgangspunkt skal man finde
det rigtige svar ud fra spørgsmål, ligninger, regnestykker eller formler. Der er også en del, hvor man får to
ledetråde stillet til rådighed på et spørgsmål og så skal
beslutte, om man skal bruge begge ledetråde, en enkelt
eller ingen af dem for at kunne svare på spørgsmålet.
Mange af disse spørgsmål kræver også en basal statistisk forståelse. Formatet alene tager noget tid at vænne
sig til, og jeg skulle selv genlære nogle formler og basale matematiske færdigheder fra gymnasiet, så vær sikker
på, at du har tid til at nå en masse spørgsmål igennem.

3. Analytical writing:
Denne del tester dine evner til at strukturere et argument
præcist og under tidspres. Du bliver præsenteret for en
problemstilling, som du skal skrive et kort essay om. Her
er det vigtigt, at strukturen er god, og at du sikrer dig, at
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du har tid til at læse det igennem for grammatiske fejl og
overflødige sætninger, så dit argument bliver så præcist
som muligt (ligesom i en motiveret ansøgning og et essay). Denne del kræver ikke lige så meget forberedelse,
især hvis du er vant til at skrive tekster på engelsk. Her
skal du mest sørge for at være sikker på formatet og lave
en prøve for at se, hvor lang tid du skal bruge, så du
har tid til at gennemlæse og rette til sidst. Denne del er
typisk mindre vigtig end punkt 1 og 2, men det kan ikke
udelukkes, at nogle studier kigger ekstra meget på det.
4. Integrated reasoning (GMAT)
Her tester man kandidatens evne til at udlede information af grafer, tabeller og andre datakilder. Man skal kunne svare på spørgsmål ved at kombinere information fra
de forskellige kilder, man får stillet til rådighed, selvom
svaret ikke står der sort på hvidt. Denne del bliver der, ligesom tilfældet er med punkt 3, typisk lagt mindre vægt
på, men brug noget tid på at få styr på formatet alligevel.

Resultatet, du modtager for de to forskellige tests, varierer, men
fælles for dem er, at der mest bliver lagt vægt på dine resultater
i den verbale og den kvantitative sektion. Du får – sammen med
resultatet – en udskrift, hvor der også står, hvor mange procent
der har fået et dårligere resultat end dig. Skoler kan, udover
sektionerne ovenfor, kræve ekstra fagspecifikke testresultater.
Alle har deres egne metoder til at klare sig godt i denne type
tests, men jeg vil alligevel fremhæve to ting, der er vigtige i netop dette format. For det første vil der være situationer, hvor man
ikke kender det rigtige svar, men da man får en række forskellige svarmuligheder, kan man udelukke nogle af dem. Hvis man
kan udelukke tre ud af de fem svarmuligheder, forbedrer man
sin chance for at svare rigtigt fra 20% (1/5) til 50% (1/2). I stedet for at bruge en masse tid på at finde det rigtige svar, kan det
være bedre at gætte på en af de to tilbageværende muligheder,
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så man i stedet har mere tid til de følgende spørgsmål. For det
andet skal man holde styr på tiden (hav et stopur liggende, når
du øver dig!) og ikke komme til at sidde fast i et spørgsmål. I
forhold til testens struktur er det bedre at spare tid med et gæt
og komme videre til et spørgsmål, man rent faktisk kan svare
på, i stedet for stædigt at prøve at finde frem til det rigtige svar.

Jeg tog selv GMAT og var meget imponeret over, hvor
præcis prøven var, fordi den tilpasser sværhedsgraden efter, hvordan kandidaten klarer sig. Derfor er
der også kun én ting, der påvirker dit resultat, nemlig
forberedelse. Jeg tog fire hele prøver online, før jeg
tog den endelige test på testcentret. Jeg startede med
et resultat på 640 og endte med et resultat på 700. For
hver gang jeg forberedte mig mere og tog en prøve igen,
steg resultatet med 10-20 point. Dette gør, at jeg har
meget stor tiltro til prøvens format og til, at alle kandidater kan få et godt resultat, hvis de forbereder sig.

Tre gode råd til forberedelse:
1. Start i god tid
Som med alt, når det kommer til ansøgning i udlandet,
er dette råd nr. 1. Jeg har oplevet mange, der længe har
snakket om at ville studere i udlandet, men pludselig har
haft for travlt til at få taget deres GMAT/GRE og derfor ikke når at søge studie inden deadline. Jeg tog selv
min GMAT i sommerferien, året før jeg ville til udlandet, og et halvt års tid før jeg skulle søge ind. På den
måde har man tid til at vurdere, om ens resultat er godt
nok til at komme ind på drømmestudiet, eller om man
skal forberede sig mere og tage testen igen. Hvis man
tager den i god tid og sikrer sig et godt resultat, er man
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også sikker på, at ens test-resultat ikke begrænser muligheden for at søge bredt. Jeg vil selv anbefale at tage
den over en ferie, der ligger lang tid før, man reelt skal
til at søge. Prøverne gælder som udgangspunkt i fem
år, så der er ingen grund til ikke at være tidligt ude.
2. Investér i forberedelsesmateriale
Der er mange muligheder for at købe forberedelsesmateriale, både fra de officielle testudbydere og fra eksterne
udbydere. Man behøver ikke købe sig fattig i materiale, men jeg vil som udgangspunkt anbefale at tilkøbe
sig noget ekstra materiale, herunder ekstra prøver du
kan tage online, før din endelige prøve på testcentret.
På den måde kan du få en idé om dit niveau løbende
og se, om du skal skrue op for forberedelsestiden. Din
uddannelse i udlandet bliver en stor investering under
alle omstændigheder, så der er ingen grund til at spare de par tusinde kroner, der kan sikre dig et godt testresultat og måske endda en plads på drømmestudiet.

3. Planlæg din forberedelsestid
Den officielle anbefaling er 80 timers forberedelse, hvilket ifølge mine erfaringer passer meget godt med den
tid, jeg skulle bruge. Denne forberedelse skal ideelt
set fordeles over 1-2 måneder, så du er helt inde i stoffet og klar til din endelige test. Planlæg derfor at bruge 2-3 timer om dagen i en ferie og læg den endelige
test sidst i ferien. Hvis man går disciplineret til forberedelsen og investerer de nødvendige ressourcer, er man
næsten garanteret et godt resultat, og så er dette i hvert
fald ikke en begrænsning på din ansøgning. Et meget
højt resultat kan endda forbedre dine chancer betydeligt,
da universiteterne ved, hvor meget disciplin og forberedelse sådan en test kræver. Så brug tiden ordentligt!
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Der kan skrives lange bøger (og der er skrevet lange bøger) om
teknikker til at mestre denne slags prøver. Der er også mange
online forums dedikeret til disse tests, så brug tid på at søge efter
svar på spørgsmål, du ikke forstår, på nettet. Bagerst i bogen er
der også nævnt nogle af de mest oplagte redskaber til forberedelse.
Motiveret ansøgning/essays
Motiverede ansøgninger (eller essays) er en del af enhver ansøgning i den ene eller den anden form. Nogle institutioner lægger
mere vægt på dem end andre. I nogle ansøgninger udgør essayet
nogle korte svar på simple spørgsmål om baggrund og motivation. Andre kræver flere siders essays om de oplevelser, der har
formet dig som person, og de valg du har truffet. Generelt er det
dog mit klare indtryk, at der ikke er noget ”rigtigt” svar i et essay.
På nogle uddannelser bliver det ikke tillagt stor vægt (så længe
de er skrevet grammatisk ordentligt og uden stavefejl) og er mest
en måde at sortere folk fra på i den indledende runde, hvor de
bliver gennemgået sammen med CV, testresultater og karakterer
(der alle – efter min overbevisning – vægter mere end dit essay).
Grunden til, at ikke alle skoler vægter essays lige højt, er, at man
kan skrive hvad som helst i et essay, men ens tidligere resultater
lyver ikke!
På min egen kandidatuddannelse fik de aktive studerende mulighed for at deltage i interviewprocessen
for nye kandidater. Da jeg selv deltog, læste de tilstedeværende nærmest ikke de essays, der var skrevet.
De blev læst igennem af administrativt personale på
optagelseskontoret for at sikre, at de studerende levede op til de sproglige og faglige standarder. Dermed ikke sagt, at et essay ikke kan tillægges større
vægt på nogle skoler, men ofte er det en ting, der skal
sættes flueben ved fra optagelseskontorets side for, at
man kan komme videre i processen og til interview.
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Du kan starte lang tid før din deadline med at skrive et udkast til
en motiveret ansøgning. Start med at lave en liste over de ting, du
gerne vil fremhæve om dig selv, din erfaring og dine særlige styrker. Listen må ikke være for lang, men skal være kort og præcis.
Skriv derefter en standardansøgning med det indhold, du gerne
vil have med. Man kan starte med en længere version og derefter korte den ned til 1-2 sider. Når du skal til at søge forskellige
studier, kan du så tilpasse din skabelon til formålet. Hvis du skal
besvare spørgsmål, kan du ofte benytte nogle af paragrafferne
fra dit essay. Brug god tid på din skabelon og få rådgivning fra
andre til indholdet, så du ved, at du har et godt grundlag til dine
ansøgninger.
Da formatet for essays varierer meget, er det umuligt at give et
endeligt svar på, præcis hvilken struktur der er ideel at bruge for
en ansøgning. Der er dog elementer, der altid er vigtige i alle
former for motiverede ansøgninger:
1. Kandidatens motivation
Som navnet antyder, er dette hovedformålet med en hvilken som helst ansøgning. Spørgsmålet, der ønskes besvaret, er:
Hvad har gjort dig til den, du er, og hvorfor er denne
uddannelse det naturlige næste skridt for dig?
Svaret kan antage mange former, og man skal helst komme ind på både faglige og personlige årsager. Personlige
oplevelser i din opvækst eller på dit nuværende studie
har været med til at forme din opfattelse af verden og
dine prioriteter for fremtiden. For mit vedkommende var
personlige oplevelser, der udgjorde en vigtig del af min
ansøgning, min erfaring med at bo i Afrika og i Mellemamerika, og hvordan mine oplevelser dér har formet min
interesse for det økonomiske fagområde. Fagligt lagde
jeg meget vægt på min tid på CBS og erfaringen fra at
være på udveksling i USA, hvor jeg oplevede en anden
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undervisningsform og havde gode og engagerede professorer. Man kan også komme ind på studiejob, selv
hvis det ikke direkte er associeret med studiet, men har
givet en masse personligt og på andre faglige områder.
2. Sproglige færdigheder
Dette er altid et af de vigtigste mål med et essay. Kandidater søger fra hele verden med svingende sprogfærdigheder, så at vise, at man kan formulere sine idéer på
skrift uden stavefejl eller grammatiske fejl, er vigtigt. I
Danmark går vi ofte ud fra, at studerende kan skrive en
korrekt ansøgning på engelsk, men når det kommer til
kandidater fra andre lande, er dette ikke en selvfølge.
Derfor gælder det samme for dit essay som for alle andre
dele af din ansøgning, nemlig at den skal være korrekt
skrevet. Ingen større sproglige fejl! Dette er heldigvis
også det nemmeste punkt at sikre sig. Nemlig at læse den
igennem selv og få andre til at tjekke den også. På den
måde kan administrationen sætte flueben ved din evne til
at formulere dig på engelsk (eller på det sprog, du nu ønsker at studere på). Grundighed er i sig selv vigtigt, både
på studiet og når du kommer ud i dit første job, så det er
vigtigt at demonstrere, at du altid har styr på detaljerne.

3. Sælg dig selv
Dette er et punkt, danske studerende ofte har sværere ved
på skrift end kandidater fra USA og andre lande. Kulturelt er vi ikke vant til at skulle hævde os selv på den
måde, som det ofte kræves i ansøgninger. Dette går igen
i alle dele af vores samfund og på det danske arbejdsmarked, så vi har svært ved at lægge det fra os. Ofte er
det også sådan, at man undervurderer sine egne resultater, da de virker normale for én selv, men ikke nødvendigvis for alle andre. Når man skal studere i udlandet
og konkurrere med de bedste kandidater globalt, er det
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dog ofte en nødvendighed at smøre ekstra tykt på. Gå
i detaljer om de gode opgaver, du har lavet på studiet,
og hvor kompliceret arbejdet var. Når du sidder på en
arbejdsplads, kan opgaverne hurtigt virke som rutine,
men du har et ansvarsområde, der er en vigtig del af et
større maskineri. Det større mål må du godt udpensle i
din ansøgning, og hvordan du bidrog til at nå det. Fortæl om dine store personlige sejre inden for sport eller
frivilligt arbejde, og hvordan du kan overføre det til
at blive en succesfuld kandidat på dit ønskede studie.
4. Målret til skolen
Lav noget research på, hvad skolen, du søger ind på, har
af fokus og mission med sine uddannelsesprogrammer.
Alle skoler har et afsnit på deres hjemmeside om, hvad
de søger i deres studerende, og hvad deres værdier er.
Dette er noget, skolens professorer og dermed også optagelseskomitéen går meget op i (på trods af, at de ofte
er de samme på tværs af skoler). Dermed kan du med
et par enkelte linjer tilpasse din skabelon, så du fremstår grundig, velovervejet og velinformeret om, hvorfor
netop DENNE skole er perfekt for dig, og hvorfor du
er perfekt for den. Det er en lille tilpasning af din standardansøgning, der kan gøre en stor forskel, når man
læser et essay (de samme mindre tilpasninger kan gøres på dit CV). Husk, at alle professorer, studerende og
medarbejdere synes, at netop deres skole er noget helt
særligt, og det skal man tage højde for i sin ansøgning.

5. Få andre til at læse den igennem
Dette er vigtigt, både for at læse korrektur og få noget
sparring i forhold til indholdet. Jo flere du kan få til at
læse din ansøgning igennem og give feedback, desto
bedre. De kan fortælle, hvordan de tolker dine personlige
overvejelser, og om det virker troværdigt for en person,
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der læser den for første gang (og som læser den
hurtigt igennem). Du ser dig hurtigt blind på en
tekst, du selv har skrevet, så for mig er det nødvendigt at få andres hjælp til at læse vigtige ansøgninger igennem. Du skal også helst have minimum én
til at læse den, som har sproget som modersmål.

6. Struktur
Med struktur menes, at du skal være taktisk i forhold
til, hvor du placerer den vigtige information. Det vil
sige, at introduktionen og konklusionen skal kunne stå
alene, da det ofte kun er disse afsnit, folk læser. Det
er ærgerligt, når man synes, man har meget på hjerte,
men det er ikke desto mindre realiteten, når det kommer til ansøgninger. Derfor er det også godt at starte med et længere essay og derefter koge det ned, så
du får så præcist og indholdsrigt et essay som muligt.

Dette udsnit er fra min ansøgning til Master in International Finance på HEC Paris, hvor man skulle
svare på, hvorfor man valgte netop det studie, på under 1000 anslag:
”There are many good reasons to choose this program but three main reasons for me are cultural diversity, ties to the business community and curricular
flexibility. Cultural diversity is imperative anywhere
in the business world and is a core strength in the
MIF program with the large percentage of international students. This is also linked to the very favorable
location of the school in the heart of Europe and I
am sure I would love studying in that exact location.
In my bachelor studies I didn’t always feel that the
theories taught were closely tied to real world busi40

ness problems and I had to get a lot of my practical
experience through my jobs. I would love to be in a
program that is better at combining theory and practice in business. HEC has a very interesting range
of electives that along with the possibility of double
degrees and certifications provide a lot of interesting
possibilities to tailor a year of studies that suits my
interests and goals.”

CV
Denne del virker umiddelbart som den mest overskuelige, men
derfor skal man stadig investere tid i sit CV. I studieansøgninger
såvel som jobansøgninger er det en af de vigtigste komponenter,
hvis ikke den vigtigste. På én side skal du vise, hvor ekstraordinær en kandidat du er, og hvordan du har en lang historik med at
udfordre dig selv og præstere, lige meget hvilket miljø du havner
i. Derfor tager et CV altid længere tid, end man lige regner med,
da man tilføjer og sletter i mange omgange, før man har det perfekte CV.
Den gode nyhed er, at kravene til CV i de fleste sammenhænge
er fuldstændig ens. Den dårlige nyhed er, at dette gør det svært
at skille sig ud. Der er dog mange ting, du kan gøre for at sætte
ekstra personlighed på dit CV, men derfor går der også meget tid
med at læse igennem og rette meget små detaljer. Vigtigst af alt
er, at du skal være forberedt på at udelade mange ting, som du i
første omgang måske gerne ville have med, da hvert ord tæller
på et 1-sides CV.
Et CV er et meget kort overblik over en kandidat, og desværre
er der ofte mere tilfældighed involveret, end man fra ansøgerens
side kunne ønske sig. Hvad der lige fanger personen, der læser
CV’et, er meget individuelt. Ofte bliver beslutningen om at blive
inviteret til interview truffet ud fra mavefornemmelsen hos læseren. Om kandidaten nu har forstået, hvad han eller hun går ind til.
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1. ”Kill your darlings”
Dette er det første råd, fordi det er langt det sværeste, når
man sætter sit CV op. Til at starte med er der en masse
ting, man gerne vil have frem, og derfor tilføjer man en
hel masse punkter, der ikke er nødvendige. Min erfaring
er, at menneskers evne til at optage information kan være
meget begrænset, selv de mest veluddannede og trænede.
Lige meget hvad din ansøgning er til, og hvem der læser
den, vil de altid mene, at deres tid er meget kostbar. Derfor må der ikke være noget overflødigt på dit CV. Mange
ting, du måtte finde relevant, kan for en person, der læser
dit CV for første gang, virke ligegyldigt og unødvendigt.
Det kan føre til, at personen mister interessen og i værste
fald bare kasserer dit CV, inden det er læst igennem. De
første personer, der læser dit CV i løbet af en ansøgningsproces, skal måske læse flere hundrede CV’er igennem,
så der er ikke meget tid til hvert enkelt. Derfor er ”kill
your darlings” det vigtigste råd at tage med i forhold til
CV for at sikre, at din ansøgning bliver lagt i den rigtige
bunke.
2. Få sparring fra en person med erfaring
Når man laver et CV, skal man altid tænke over, hvordan en person, der læser det for første gang og på kort
tid, vil fortolke det. Derfor mener jeg, at det ikke bare er
en fordel, men en nødvendighed, at få minimum én anden person med erfaring med den type ansøgning, du er
i gang med, til at se dit CV igennem. Du skal helst have
flere personer til at læse det igennem, tjekke fejl og hjælpe med at gøre strukturen perfekt. Få de personer til at
læse det hurtigt igennem og spørg, hvad der fanger deres
opmærksomhed. Du skal helst have noget blikfang på dit
CV, der giver læseren et hurtigt indtryk.
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3. Tilpas CV’et til ansøgningen
Det er godt givet ud at skræddersy din erfaring en lille
smule til hver enkelt ansøgning. Hvis du søger ind på et
meget matematisk studie, er det måske ikke så relevant,
at du har været meget engageret i litteraturklubben på
dit nuværende studie. Tænk altid på, hvem der skal læse
de her ting igennem. Du skal selvfølgelig ikke ændre de
overordnede punkter på dit CV, men du kan godt skrive
beskrivelserne i dine underpunkter, så de appellerer til
læseren. For mit vedkommende var dette at understrege,
hvordan jeg målrettet havde valgt studiejob og frivilligt
arbejde med et langsigtet mål om at komme ind i finanssektoren.

4. En smule pral er ikke bare ok, men nødvendigt
Dette står direkte i forlængelse af min kommentar i afsnittet om den motiverede ansøgning. Danskerne skal
vænne sig til, at det er ok at sælge sig selv en smule,
når man har et vigtigt mål, man gerne vil nå. Det betyder ikke, at du skal agere brugtvognsforhandler med din
egen erfaring, men studerende fra andre lande er meget
mere vant til at skulle sælge sig selv. Mange lande er
mere konkurrenceprægede, end vi er i Danmark, og derfor lærer studerende tidligt at sælge sig selv i tekstform,
f.eks. på CV’et eller i et essay. For at være konkurrencedygtig i en ansøgningsproces bliver danske studerende
nødt til at tage noget af det til sig.

5. Tilføj nogle personlige interesser, folk kan relatere til
Min erfaring er, at dette er vigtigere, end de fleste tror.
Mange tror, at man skal virke så seriøs som absolut mu43

ligt på en ansøgning, for at læserne tænker, at man er
kvalificeret. Men lige meget hvad du søger til, studie eller job, er det mennesker, der skal læse din ansøgning.
Mennesker med familie, interesser og drømme. Derfor
hjælper det ikke at lade som om, at det eneste, der interesserer dig, er at gå i skole. For det første fordi læseren gennemskuer det og ved, at det ikke er sandt for
nogen. For det andet fordi folk i sidste ende gerne vil
have folk ind, som de ville have lyst til at hænge ud med
i fritiden og kan dele vittigheder med. Det gælder i alle
samfundslag og på tværs af kulturer (måske med undtagelse af nogle asiatiske lande). Derfor er interessefeltet
på dit CV en god mulighed for at skille dig ud, som du
skal gribe. Tænk længe over, hvad der er de sjoveste og
mest interessante ting, du har opnået. Det kan være, at du
har sejlet i fritiden eller dyrket sport på eliteniveau. Det
kan også være simple ting som dit yndlingsland at rejse
i, og de bedste kulturelle oplevelser du har haft. Denne
del af dit CV er en glimrende mulighed for at vise, at du
kan engagere dig i forskellige ting med stor dedikation,
og at du som resultat får skabt gode minder, sociale relationer og oplevelser. Mine punkter var bl.a. boksning,
skisport, maratonløb og dykkercertifikat. Hvis der blev
spurgt yderligere til det, havde jeg en historie at fortælle om, hvordan jeg havde prøvet at få en god omgang
tæsk til boksetræning, eller hvad der er mit yndlingssted
at dykke.
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Sproglige tests
Hvis man ikke har taget sin bacheloruddannelse på det sprog,
man ønsker at studere på, kræves det for det meste, at man tager
en sprogtest for at dokumentere sit niveau. Mange skoler kræver,
at man tager en sådan test under alle omstændigheder. Man kan
dog ofte komme uden om kravet, hvis man kan dokumentere sit
engelskniveau på anden vis. Processen for en sådan test ligner de
andre graduate admission tests (GMAT/GRE); dog er omfanget
noget mindre. Den mest udbredte test på engelsk er Test of English as a Foreign Language (TOEFL). De moderne prøver foregår
ligesom de øvrige tests på digitale testcentre, og prøven er delt
op i flere dele, der tester både skriftlige og mundtlige færdigheder. TOEFL er delt op i listening, reading, speaking and writing
skills.
I en TOEFL-test modtager du en pointsum i intervallet 1-120.
De enkelte uddannelsesinstitutioner sætter selv standarden for,
hvor højt ens niveau skal være (oftest et resultat på 90-100). For
folk med erfaring på engelsk er dette krav ikke noget problem at
opnå. Man skal dog bruge lidt tid på at gøre sig bekendt med formatet på testen. Dette indebærer at træne sin timing, da der også
i denne prøve er tidsbegrænsning på at nå et vist antal spørgsmål.
Også inden for sprogtests er der en stor industri, der tilbyder forberedelsesmateriale. Hvis du har erfaring med uddannelse eller
arbejde på engelsk, er den krævede forberedelse dog ikke i nærheden af det, man skal bruge på GMAT eller GRE. Derfor er
TOEFL-testen en oplagt ting på listen at få ud af verden hurtigt,
hvis den overhovedet er krævet.
Ligesom for GMAT/GRE er nyttige links placeret bagerst i bogen.
Anbefalinger
Dette punkt er endnu en vigtig grund til at være ude i god tid med
din ansøgning. De fleste studier kræver 2-4 anbefalinger fra pro46

fessorer til at give en god anbefaling, da de også har en interesse
i, at deres studerende klarer sig godt. Husk på, at alle involverede
har en interesse i, at du kommer ind på en god skole og et godt
studie, hvor du kan præstere og med tiden blive en god del af
skolens netværk. Derfor skal man overhovedet ikke være bange
for at spørge professorer om deres anbefaling, selv hvis man ikke
har snakket så meget med dem før, men nærmere tænke over,
hvilke man skal vælge. Anbefalinger kommet aldrig til at være
den store begrænsning for din ansøgning, og du skal nok få skaffet de anbefalinger, der skal til, hvis du spørger nogle forskellige.
Igen er der stor forskel på, hvordan skolerne bruger de ansøgninger, de modtager. For nogle skoler er det bare noget, der skal
sættes flueben ved, hvor andre tillægger det stor vægt på din
samlede ansøgning. Ikke desto mindre forbedrer de helt rigtige
anbefalinger kvaliteten af din ansøgning. Med det helt rigtige
menes personer, der med autoritet kan sige god for dine kvaliteter som medarbejder eller studerende. Det kan være din yndlingsprofessor, arbejdsgiver, studieleder eller eventuelt din leder
i en organisation, du har været aktiv i. Skoler stiller oftest deres
egne specifikke krav, men generelt er det en god idé at blande
sine anbefalinger, så man viser, at man har et godt navn flere
forskellige steder.
Da især akademikeres skemaer er lidt uforudsigelige, er det en
god idé tidligt at sende e-mails ud til cirka fem personer, som du
kunne være interesseret i at få en anbefaling fra. Dermed er du
sikker på at have nogle muligheder. Ofte skal anbefalinger skrives ind i et officielt system online på hver enkelt skole, du søger
ind på, hvilket også tager noget tid. Sæt derfor processen i gang
hurtigt, så den ikke bliver en begrænsning i forhold til deadline.
Det er også en god idé at bede om en skriftlig kopi af anbefalingen på e-mail til senere brug, da man ofte ikke har mulighed for
at se anbefalinger, der blive lagt ind online.
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Jeg brugte selv to anbefalinger: én fra min studieleder på CBS og én fra min yndlingsprofessor fra mit
udvekslingsophold i USA. Begge skrev meget fine anbefalinger, selvom det selvfølgelig er begrænset, hvor
godt de kendte mig, da de har hundredevis af elever
i løbet af et skoleår. Det understreger, at professorer
har en interesse i, at man klarer sig godt, også efter
at man ikke er deres elev mere, fordi man aldrig ved,
hvor folk ender! Dette er en attitude, der er god at
tage med igennem hele sit studieforløb.

Hvordan skiller jeg mig ud?
Der er et overordnet mål, man skal tænke på mere end noget
andet i forhold til sin ansøgning: skil dig ud. Ligesom du tager
en uddannelse i udlandet for at skille dig ud, leder skolerne efter
kandidater, der kan vise, at det ikke er første gang, de har gjort
noget ekstraordinært eller lagt sig i selen for at nå et stort mål.
Dette element skal indgå i alle dele af din ansøgning. Det er også
vigtigt i forhold til næste runde af processen, interviewet, da interviewerne her vil spørge ind til de ting, de ikke kan læse sig
til. Derfor er det en god idé – allerede i din ansøgning – at tænke fremad mod interviewet og på, hvilke ting du gerne vil have
fremhævet og spørges ind til.
Vær meget skarp på, hvad din profil og din historie er. Dette arbejde starter ideelt set allerede et godt stykke tid før, du skal til
at søge din uddannelse. Her indgår eventuelle studiejobs/praktikforløb, men ofte også andre og blødere elementer. Det kan
være særlige interesser eller andre felter, hvor man har præsteret på højt niveau (tidligere sportsfolk præsterer f.eks. ofte godt
på studier og i erhvervslivet). Andre interessante elementer kan
være musikalske egenskaber, international erfaring af forskellig
karakter eller frivilligt arbejde inden for et felt, hvor du er passioneret. Selv studiejobs, der umiddelbart ikke virker relevante, da
der måske er elementer, der kan overføres til studie eller karriere.
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Det kan være frabriksarbejde, hvor man har lært om struktur og
effektive processer, eller køkkenassistent, hvor man lærte disciplin og kundepleje. Alle ting, der kan overføres til andre felter for
at opnå succes.
Det er her, dine historiefortælleregenskaber skal sættes på prøve.
Start med at brainstorme på ting, du har gjort, som vil få dig til
at skille dig ud fra mængden. Eksperimentér derefter med, hvilken vinkel du kan sætte på den historie og de længerevarende
effekter af din oplevelse. Senere i processen er det sandsynligt,
at interviewerne vil prøve at sætte spørgsmålstegn ved nogle af
punkterne på dit CV eller udfordre dit rationale for at træffe dine
beslutninger. Derfor er det en god idé allerede at stille sig selv
disse spørgsmål tidligt i processen og sætte det i kontekst for sig
selv. På den måde bliver det bestemt også meget nemmere for en
interviewer at følge din tankegang, når du en dag bliver udfordret
på det.

Et af de bedste eksempler, jeg kender på at vende en
livserfaring til et værdifuldt aktiv, er fra en ven, der
havde været tæt på at blive professionel fodboldspiller. På grund af skader lykkedes det ikke, men i stedet
for at fokusere på det som et nederlag, kan man vinkle
historien, så det bliver en meget effektiv måde at kommunikere på, at man er noget særligt. Man har gennem mange års træning nået et ekstremt højt niveau
i en meget konkurrencepræget disciplin, og når man
så støder mod en mur, har man formået at kanalisere
sine evner over på et andet felt. Hvis man har gjort
det én gang, kan man gøre det igen. Det er et stærkt
budskab. Og der er ikke mange, der kan sige, at de
”næsten” har spillet professionel fodbold!
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Hvordan forbereder jeg min ansøgning bedst muligt?
•
•
•
•
•

•

•
•
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Tag de nødvendige tests i god tid og planlæg forberedelsen, så du har tid til at tage testen en ekstra gang
og forbedre dit resultat.
Investér den nødvendige tid og penge i et godt resultat.
I det store og hele bør det ikke være dette, der begrænser ens studiedrømme.
Brug god tid på at lave en god skabelon til din motiverede ansøgning, som du får personer med erfaring og
højt sprogligt niveau til at læse igennem.
Dit CV er den vigtigste dokumentation for dine præstationer, så vær grundig med at sætte det op og yderst
kritisk med, hvad du inkluderer i den endelige version.
Husk at målrette både CV og motiveret ansøgning til
skolen og studiet, du søger, deres værdier, det indhold
du forventer at skulle kende, og profilen på deres studerende.
Vær ikke bange for at spørge mange professorer, selv
hvis du ikke kender dem godt, om en anbefaling, og
understreg, hvor vigtigt det er for dig at få opfyldt din
drøm om at komme ind på de ansøgte skoler.
Gennemsøg alle hjørner af din historie og profil for at
finde de sider af dig selv, der kan få dig til at stråle og
skille dig ud i en ansøgning.
Alle elementerne på denne liste kan i princippet udføres
på tre måneder, men jeg anbefaler klart, at du går i gang
med nogle af tingene et års tid før, da du ikke kan
forudse, hvor meget tid du har op til selve tidsfristen for
din ansøgning.

Kapitel 5: Interviews
– Hvordan kommer jeg bedst igennem med mit
budskab?
Mange studier kører interviews med forskellig intensitet som en
del af ansøgningen, men ikke alle. Interviews kan til tider virke
ubehagelige og unfair. Som kandidat har du meget på hjerte og
vil gerne have mulighed for at fortælle, hvorfor du er den helt
rigtige kandidat. Ofte går interviewet ikke, som du har planlagt,
og du får kun mulighed for at sige en brøkdel af det, du havde
planlagt. Men selvom du ikke selv får lov at styre, hvilken retning samtalen går i, kan du gøre mange ting for at forberede dig
på forskellige scenarier. Med den rigtige forberedelse kan du afvæbne dine interviewere en smule og få lov til at styre samtalen
mere ind på de ting, du betragter som dine styrker, og som du har
lyst til at tale om.
Aldrig gå i panik
Det er ikke unormalt, at intervieweren prøver at presse dig til det
yderste, alene for at se, hvordan du reagerer i sådan en situation,
da du uden tvivl vil havne i lignende situationer på studiet og i
din professionelle karriere. En anden grund til at gå hårdt til en
kandidat kan være, at man vil demonstrere, at man er meget seriøs i forhold til sin arbejdsplads og dermed få kandidaten til at
have endnu højere tanker om skolen. Altså bliver hårde interview
ofte brugt til at motivere. Hvis der er en regel at huske over alt
andet, er det: Ikke gå i panik. Forhåbentlig får du en interviewer,
der vil køre samtalen som en dialog, så I begge lærer hinanden at
kende, og begge parter får mulighed for at stille de spørgsmål, I
har på hjerte. Worst case bliver du slagtet med kommentarer som
”du virker, som om du bluffer” eller ”er din accent altid så tydelig”. Dette skal du ikke blive slået ud af. Det er normalt at teste
folk med den slags svære og til tider ubehøvlede kommentarer
for at se, hvordan de reagerer i sådan en situation. Dette kunne
man også komme ud for med en lærer på din skole eller en klient
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i erhvervslivet, så det er vigtigt at betragte det som en almindelig del af spillet. Til nogle interviews er det kutyme, at folk skal
komme ud og føle, at de klarede det elendigt, og en uge senere
ringer intervieweren så venlig og glad og tilbyder dem en plads.
Selv for de mest erfarne er det svært at bedømme, hvordan et
interview er gået. Der er dog visse elementer, som alle kan blive
enige om forbedrer ens chancer.

Til mit eget interview over Skype blev jeg interviewet
af den mest franske professor på jordens overflade.
Han havde en baggrund i finansverdenen og arrogancen til at matche det. Det var det hårdeste interview,
jeg har prøvet, og jeg kom ud af det med en meget
dårlig mavefornemmelse. Jeg fik kommentarer som
”jeg tror ikke du ved, hvad finansverdenen egentlig
laver”, og at ”det virker, som om du bluffer, ligesom
poker”, når jeg svarede på spørgsmål. Alt sammen
på engelsk med ekstra tyk fransk accent. Selv efter
denne oplevelse fik jeg en plads på studiet, og netop
denne professor er ham, man havde mest at gøre med
på studiet, og han hjalp mig med rekruttering. Hvis
et interview som dette ikke dømmer én ude, skal man
aldrig afskrive sine muligheder for at blive optaget.

Forberedelsesteknik
En teknik, jeg konsekvent bruger, når jeg forbereder mig på interviews, er, at jeg nedskriver alle mine noter. Både fordi jeg på den
måde husker bedre, og fordi man så kan følge sin udvikling fra
interview til interview. Man kan dermed konsolidere sine noter
efter interviews og gøre status over, hvad der fungerede, og hvad
der ikke fungerede. Af samme grund prøver jeg så hurtigt som
muligt at skrive spørgsmålene ned efter et interview, så jeg med
tiden har en god database over spørgsmål, man kan genbruge til
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forberedelse. Det er overraskende, så lidt opfindsomhed der er,
når det kommer til at stille kandidater spørgsmål, så man skal
ikke igennem mange interviews, før denne teknik giver pote. Og
så har det også den praktiske fordel, at det er nemt at følge med
i, hvor man er kommet til.
Noget, der (desværre) er blevet meget normalt, er at udføre interviews over video i stedet for ansigt til ansigt. Hvis man søger
flere forskellige skoler, der ligger langt væk, kan det være en
fordel, at man ikke skal rejse til hver destination. Jeg tog selv
mit interview over Skype. Interview over video er dog en meget
anden oplevelse end et klassisk interview. Jeg bliver altid overrasket over, hvor akavet det kan være at gennemføre et interview
på kamera. Derfor er dette en ting, du skal forberede dig specifikt
på. Kør prøver med venner og optag dig selv. Når man ser sig
selv på video, opdager man nogle vaner, man aldrig havde troet,
man havde. Dette er også en øvelse, der kan bruges fremadrettet
i andre situationer og præsentationer, så tiden til forberedelse er
givet godt ud.
Hvis dit interview foregår over Skype eller telefon, er der også
altid muligheden for at have sine noter liggende foran sig. Over
video må det selvfølgelig ikke være for indlysende, og du må
aldrig læse direkte op fra noterne, men nogle gange kan de være
gode at have, hvis man taber tråden. Jeg vil dog aldrig anbefale
at have noter liggende åbent fremme til et interview ansigt til
ansigt. Det kan give intervieweren indtryk af, at man ikke kender
sit stof godt nok eller ikke er selvsikker under samtaler generelt.
Kend dit studie og skolen
Der er en række ting, en interviewer vil forvente, at man ved
om studiet og skolen, man ønsker at studere på. Det starter med
strukturen på skolen, hvilke studieretninger du kan følge, hvilke
valgfag der tilbydes, og hvilke professorer der er de mest markante på studiet. Alt dette er noget, interviewere godt kan lide at
spørge ind til. En anden fordel er også, at denne viden i sig selv er
god forberedelse til dit studie og kan hjælpe dig til at finde ud af,
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om skolen er den rigtige for dig. Mange af disse ting skulle helst
være noget, man undersøger allerede før, man søger ind. På den
måde har man en klar idé om, hvorfor man synes, at studiet og
skolen passer godt til én, når folk spørger. Og der vil altid være
nogen, der spørger. Akademikere synes altid, at netop deres institution er den bedste i verden, så prøv så vidt muligt at vise, at
du er enig!
Det er ikke nødvendigvis nok bare at kende dit studie, pensum
og strukturen. Mange skoler har en stolt tradition og sælger sig
selv som et minisamfund, hvor man er en del af en stor familie.
Det forventes, at man deltager i aktiviteter, både under og efter
sin skoletid, og at man bidrager positivt til studiemiljøet. Dette er
vigtigt for skolen, da den er interesseret i at have så gode ambassadører som muligt på arbejdsmarkedet og i konkurrencen med
andre skoler. Derfor er det vigtigt, at man gør en indsats for at
sætte sig ind i, hvad skolen fokuserer på og er stolt af. At kende
nogle nøgletal om nobelprismodtagere eller kendte alumner er
også altid en god idé.
Kend dit fagområde
På en kandidatuddannelse forventes det ofte – for at komme i
betragtning – at man har en eller anden grad af erfaring inden for
området. Det kan være, at man har taget fag eller arbejdet inden
for det tidligere. Derfor forventes det også, at man kan svare på
sværere spørgsmål om sit fag, end det f.eks. ville forventes på en
bacheloruddannelse. Mange af mine medstuderende havde allerede haft jobs i storbanker og konsulenthuse, så det kunne med
god grund forventes, at man kunne svare på sværere spørgsmål
om finansverdenen og økonomi.
Med kendskab til fagområdet forventes det ikke, at man kender
hele pensum eller ved alt. Det vigtige er, at man kan forklare,
hvor ens interesse stammer fra, og at man følger med i udviklingen inden for sit felt. Derfor kan man risikere at blive spurgt ind
til aktuelle nyheder såvel som fagligt stof. Det er ikke nødvendigt, at du kender alt til området, men derimod at du har en hold54

ning til, hvad der foregår, og at det motiverer dig til at undersøge
det nærmere. Det er altid en god idé at læse aktuelle artikler og
nyheder inden for dit fag. Forhåbentlig vil du i et interview få
mulighed for at nævne eksempler og nyheder, du har fulgt med i,
og på den måde demonstrere din interesse.
Forbered spørgsmål
Måske er de spørgsmål, du selv stiller til intervieweren, et af de
vigtigste elementer af et succesfuldt interview, da det både viser
interesse, og at man har investeret tid i at sætte sig ind i nogle af
de problemstillinger, der er aktuelle for det felt, man vil studere indenfor. Det kan også være mere menneskelige og praktiske
spørgsmål om, hvordan man optimerer sin studieoplevelse, eller
hvad intervieweren synes er det bedste ved studiet. Dette giver
alt sammen intervieweren mulighed for at tale om noget, der interesserer personen i stedet for at grille dig om dit ene 4-tal på bacheloren, eller hvorfor du tog på ferie sommeren over i stedet for
at tage et praktikophold i en relevant branche ligesom ”normale”
mennesker. Man skal dog passe på med at forberede spørgsmål
for meget forud for interviewet, da de gerne skal virke som en
oprigtig og naturlig del af samtalen. Interviewere gennemskuer
hurtigt kandidater, der har indøvet en lang tale og 15 spørgsmål
hjemmefra uden at kende indholdet eller lytte til, hvad intervieweren egentlig prøver at fortælle dig. Lyt til intervieweren og
forsøg så vidt muligt at skabe en naturlig dialog mellem ligeværdige med interesse i samme emne, nemlig studiet du søger
ind på!
Eksempler på interviewspørgsmål, jeg selv er blevet stillet:
•
•
•

Hvilken linje regner du med at følge?
Hvilken branche vil du arbejde i efter endt studie?
Hvorfor?
Hvilke af de valgfag, vi tilbyder, finder du særligt interessante?
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•
•
•
•
•

Fortæl om en interessant artikel, du læste om [inden for
faget] for nylig.
Hvilken af tingene på dit CV gør dig bedst kvalificeret
til det her studie?
Hvilke fag på din bachelor syntes du bedst om og hvorfor?
Hvilke andre skoler/studier har du søgt ind på?
Kan du bedst lide at arbejde i grupper eller alene?

Ud over disse spørgsmål kan man også komme ud for mange af
de klassiske (og uopfindsomme) jobinterviewspørgsmål. Dette
inkluderer spørgsmål om styrker og svagheder, største nederlag,
største bedrift, hvordan man finder sin motivation og drive, og
hvor man ser sig selv i fremtiden.
Hvordan kommer jeg bedst igennem med mit budskab?
•
•
•
•
•
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Selvom man er en god kandidat, er det normalt at blive
presset til kanten af intervieweren, så gå aldrig i panik!
Forbered dig på de vigtigste facts om skolen og studiet,
herunder studieretninger og valgfag.
Dan dig et overblik over de vigtigste diskussioner og
områder inden for dit fag, herunder nyheder og kerneteorier.
Lav en liste over potentielle spørgsmål og dine svar på
dem.
Da det ikke er alle studier, der kører interviews, er det
ofte en relativt lille del af din ansøgning. Forberedelse
kan tage alt fra et par dage til en uges tid.

Kapitel 6: Svaret og den endelige beslutning
– Hvordan bestemmer jeg mig?
Den endelige beslutning
Man kan ende i forskellige scenarier i løbet af ansøgningsprocessen, og ens situation kan ændre sig meget over kort tid, efterhånden som svarene begynder at rulle ind. Derfor kan man havne i
en situation, hvor man skal træffe nogle svære beslutninger. Det
vigtigste at huske på er, at uanset hvad man vælger, vil man aldrig komme til at fortryde det. Hvis du havner i en situation, hvor
du skal vælge mellem flere gode studier, er der ingen grund til at
gøre det til andet end det er: et luksusproblem. Nyd derfor denne
del af processen, også med den viden, at du er kommet meget
langt og nu allerede kan høste de første frugter. Begynd at se
frem til dit studieforløb.
Forhåbentlig kommer du ind på en førsteprioritet, hvilket gør beslutningen meget nem at tage. Det kan også være, at du fra starten ikke har haft en klar førsteprioritet og derfor skal til at tænke
over dine prioriteter igen. Disse kan også have ændret sig i løbet
af din ansøgningsproces. Gå derfor tilbage til den oprindelige
liste med prioriteter og reevaluér dem. Du kan derefter tage dig
den betænkningstid, du har (ofte 14-30 dage fra du modtager et
tilbud) til rådighed og evaluere dine muligheder ud fra de opdaterede prioriteter.
Man kan dele beslutningstagningsprocessen op i to dele: den interne og den eksterne. Den interne er ovennævnte reevaluering af
dine egne prioriter, både akademisk, professionelt og personligt.
Måske er der forskel på det akademiske indhold på nogle af de
studier, du er blevet tilbudt optagelse på, eller også har du en klar
fornemmelse i maven af, hvor i verden du helst vil bo.
Den eksterne del af processen handler om at søge hjælp fra andre
ressourcer og dit netværk. Der er masser af fora online, der beskæftiger sig med diskussioner om studier, deres kvalitet og so57

ciale miljø. Hvis du har et klart mål i tankerne med dit studie,
f.eks. et job inden for et særligt felt, kan man også forhøre sig
hos folk med viden om dette felt. Til sidst kan man tage den overfladiske løsning og gå efter det højst rangerede studie. Vær dog
opmærksom på, at rangeringer i sig selv er subjektive, da de afhænger af, hvilke faktorer der måles på. Brug derfor altid et bredt
udsnit af rangeringer til at træffe din beslutning.
Hvis beslutningen stadig er svær, er man altid velkommen til at
kontakte mig på info@aoinsights.com. Kontaktinfo er også placeret forrest i bogen. Lad mig under alle omstændigheder høre,
om rådene har været hjælpsomme, og hvordan det er gået dig.
Hvad nu, hvis svaret er nej?
I løbet af en proces så vigtig og udfordrende som at søge studie i
udlandet vil du højst sandsynligt støde hovedet mod muren et par
gange. Måske får du ikke det helt rigtige GMAT-resultat, eller du
klarer dig dårligt i et interview. Måske er der meget få pladser på
studiet, og du havner på en venteliste for det tilfældes skyld, at
en anden kandidat vælger at falde fra. Selv hvis du har fulgt alle
instrukserne i din ansøgning til punkt og prikke, er der altid et
element af held involveret i sådanne processer. Især på de mange
studier, hvor pladserne er få. Husk på, at optagelsesprocenten på
mange studier er under 10, så det er ingen skam ikke at komme
ind på alle dem, man søger. Derimod skal man forvente at få ét
eller flere afslag, men det er stadig muligt at komme ind på et
godt studie. Dette er ikke en eksakt videnskab, og der er ofte ikke
en klar grund til, at man kommer ind på nogle studier og bliver
afvist på andre. Sådan er det bare, når der er mange om buddet,
så man skal acceptere det som et grundvilkår.
Denne dynamik i ansøgningsprocessen hænger også sammen
med det oprindelige råd: søg så tidligt som muligt! Hvis du gør
det, får du også svar – og i værste fald afslag – hurtigere. Hvis du
så ikke kommer ind på noget, eller ikke synes om de muligheder,
du har, har du stadig mulighed for at reevaluere alternativerne.
Du kan søge nye studier, der stadig kører nye ansøgningsrunder.
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Andre studier har måske slet ikke deadlines, men optager på løbende basis, så du kan hurtigt finde en ny håndfuld studier at
søge. Ligesom med alt andet er der også en læringskurve i disse
processer, så dine chancer er ikke dårligere, bare fordi du allerede har fået et par afslag.

Jeg blev selv først sat på venteliste til mit drømmestudie og fik først nogle uger senere endeligt svar om, at
jeg var blevet optaget. Dette illustrerer, at disse processer ikke altid er helt gennemskuelige, og derfor er
det også svært at planlægge sig ud af alting. Det er
bare en del af vilkårene, når man prøver grænser af.
Efter at jeg fik at vide, at jeg var kommet på venteliste, havde jeg afskrevet at komme ind på det studie
og begyndte at kigge efter alternativer. Jeg havde på
det tidspunkt et godt alternativ i form af en anden god
skole i London, så selv hvis jeg ikke var kommet ind
på mit drømmestudie, er jeg overbevist om, at jeg stadig havde fået en uddannelse, jeg ville være glad for.

Reevaluér ansøgningen
Hvis du ikke kan lide mulighederne, der er til rådighed, har du
allerede det meste af materialet på plads for at søge igen. Dermed
har du også muligheden for at gøre det endnu bedre med den nye
viden, du har. Måske har du fået feedback på din proces, og hvorfor du ikke blev tilbudt en studieplads på et specifikt universitet.
Måske opdagede du selv ting i løbet af processen, du gerne ville
ændre. Hvis du har nok tid, vil du måske endda prøve at opnå et
bedre testresultat eller forbedre andre punkter i din ansøgning.
Det er min erfaring, at man gør sig en masse tanker, bevidst og
ubevidst, i løbet af et spændende forløb som dette, og derfor vil
man altid kunne få meget ud af at genlæse sin ansøgning med et
friskt perspektiv.
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Forhåbentlig har der ikke været større fejl i ansøgningen fra start
af, så det handler måske mere om vinklingen og det fokus, der
har været i ansøgningen. Har man fokuseret for meget på fritidsaktiviteter i stedet for at understrege sine akademiske præstationer? Har man brugt for lidt tid på at forklare, hvordan ens
arbejdserfaring er relevant for det studie, man søger? Ofte vil det
være sådanne mindre justeringer, man med fordel kan bruge lidt
tid på, hvis man skal til at søge flere uddannelser. Generelt skulle
der helst ske en progression over en forløb i kvaliteten af ansøgninger med justeringer fra ansøgning til ansøgning.
Plan B
Om man skal have en plan b, er et meget filosofisk spørgsmål.
Hvis man søger bredt, har man som sådan allerede en plan a, b, c,
d, osv. Med plan b menes der her, at man også kan søge ind på en
kandidatuddannelse på sit nuværende studiested, da det ofte er en
utroligt nem og standardiseret proces. Samtidig vil man ofte være
garanteret en plads på en af sine prioriteter, og det koster intet,
så der er ingen grund til ikke at gøre det. Alternativt kan man
søge jobs i Danmark eller udlandet, betalt eller frivilligt, for at
holde så mange muligheder åbne som muligt. Dermed være ikke
sagt, at man skal søge hvad som helst, men mange ambitiøse og
dygtige mennesker, jeg kender, har mange områder og stier, de
overvejer. Hvis man har et specifikt ønske om at komme ind på
et studie eller en skole, er der altid også mulighed for at søge året
efter. Et års studie- eller arbejdserfaring kan gøre en stor forskel,
hvis man vælger at søge ind igen et år senere.
Hvordan bestemmer jeg mig?
•
•
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Genlæs dine prioriteter fra før, du søgte, og hold disse
op imod styrkerne på de studier og skoler, du er blevet
tilbudt plads på.
Vær struktureret i din beslutningstagning og overvej
både interne grunde, dine egne prioriteter og drømme,
du har overvejet gennem processen, og eksterne grunde,

•
•
•

dit netværk og de ressourcer, du har til rådighed til at
give dig flere perspektiver på fordele og ulemper ved
hver af dine studiemuligheder.
Stol på din mavefornemmelse, da dit studievalg i udlandet også vil have stor betydning for dit privatliv.
Reevaluér din ansøgning, når du modtager afslag, så du
kan gøre den endnu skarpere til din næste ansøgning.
Vær fleksibel og overvej alternative veje til at opnå dit
mål. Hvis du ikke kommer ind på netop det studie, du
ønsker, kan du søge ind igen året efter, når du har udbygget din profil yderligere og fået endnu mere relevant
erfaring.
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Kapitel 7: Finansiering
– Hvilke muligheder har jeg?
For mange vil dette afsnit nok være et af de vigtigste i hele bogen,
da mange går rundt med en idé om, at finansieringen er en stor
barriere for at studere i udlandet. Derfor er det en myte, jeg gerne
vil aflive her først i kapitlet. Ja, der er meget arbejde i at skaffe
finansiering til dine studier. Ja, man kommer unægtelig under et
andet pres, når man skal regne finansiering med i forhold til at
tage en gratis uddannelse i Danmark. Men det er på ingen måde
den barriere, folk tror. De fleste, jeg kender, som har studeret i
Europa, har fået hele eller størstedelen dækket af legater og SU/
SU-lån. Jeg fik selv næsten hele min undervisningsafgift dækket
alene af legater. Ud over det fik jeg SU og optog SU-lån. Jeg
endte ikke med at tage store SU-lån, men selv hvis jeg skulle
have gjort det, ville det have været til en lav rente, og det er et
betydeligt beløb, man kan få lov at låne. Jeg vil understrege, at
jeg ikke mener, det er småpenge, man har med at gøre, når man
skal studere i udlandet. Det er det absolut ikke. Det er dyrt! Men
med planlægning og arbejde er det i den grad muligt at overkomme denne barriere. Selv venner, jeg kender, der har studeret
i USA, hvor undervisning er betydeligt dyrere end i Europa, har
for at kompensere for det større budget fået endnu flere legater.
Nogle skoler har også deres egne finansieringsmuligheder, da de
er vant til studerende, der kommer fra forskellige lande og sociale baggrunde.
Legater
Danmark har et unikt system, når det kommer til legater og deres
formål. Hundredevis af fonde uddeler penge til studier i beløb
fra 500 kr. til 200.000 kr. hvert eneste år. Legaterne er nemme at
søge og relativt nemme at modtage. Jeg var selv enormt overrasket over, hvor generøst et system det er. Det var en vanvittig oplevelse at få et brev, hvor der står, at man er blevet tildelt 25.000
kr., og morgenen efter står de i grønne tal på ens konto. Efter at
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have fortalt medstuderende i udlandet om denne mulighed, kunne de ikke fatte, at det var så nemt for danskere. Det er helt unikt
og noget, de færreste nok ved. Ikke desto mindre kender jeg mange, der har fået finansieret hele deres ophold med legater uden at
blive nødt til at tage ekstra lån. Jo før du søger studie, desto før
kan du komme i gang med at søge legater, og det kan gøre en
kæmpe forskel, om du starter i god tid eller i sidste øjeblik. De
fleste fonde uddeler slet ikke til ansøgere, der allerede er gået i
gang med deres studie. Så endnu engang er rådet: start i god tid!
Ligesom med ansøgninger til studier hjælper det her at se legatsøgningen som et ”numbers game”, da der er enormt mange muligheder. Mange søger 50-100 legater, så man kan hurtigt modtage 10-15 legater med varierende beløb. Da mange legater ligger
i størrelsesordenen 10.000-25.000 kr., kan det blive til hundredetusindevis af kroner. Det er et faktum, de fleste, for ikke at sige
alle, undervurderer, når de gør op, hvad det vil koste at studere
i udlandet. Derfor er målet med dette afsnit at være så bevidst
om mulighederne som muligt, så man kan nå at søge så mange
legater som muligt. Som altid er der et element af tilfældighed
involveret. Jeg har oplevet mønsterstuderende, der fik masser af
legater, som som pludselig fik afslag på et af de nemmeste. Jeg
har oplevet mindre gode studerende, der formåede at få enkelte
store legater, der kunne finansiere en stor del af studierne. Derfor
er det vigtigt at få søgt så mange som muligt så tidligt som muligt. Dermed kan man også gå ind til sin studiestart på så stærkt et
fundament som muligt uden usikkerheden ved stadig at mangle
noget af sin finansiering.
I lige så høj grad som den egentlige ansøgningsproces hjælper
det meget at have god struktur. Der er også her deadlines og specifikke krav, der skal opfyldes i forhold til de enkelte legater. Det
kan virke totalt uoverskueligt, hvis man ikke har et godt overblik. Hvis man derimod sætter det i system, kan man se, at meget
af det krævede materiale er det samme for alle legaterne. Nogle
kræver mere, andre kræver mindre, men man kan som udgangspunkt bruge meget af det samme materiale til alle.
En af de vigtigste grunde til at have god struktur er, at man kan
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prioritere nogle ansøgninger højere end andre. Der er en lang
række legater, der ligger mellem 15.000 og 30.000 kr., og disse
betaler det sig i den grad at bruge ekstra tid på. Du kan få en
fantastisk timeløn ved at gøre dig umage med disse ansøgninger.
Så kan du bruge mindre tid på mindre legater. Man kan få mange
penge skrabet sammen ved blot at få nogle af de helt store. Det
kræver ikke mange legater på 25.000 kr. at få sin studieafgift
betalt! Derfor kan man stadig sende alle ansøgningerne afsted til
de små legater også. De kræver for det meste det samme og skal
sendes printet i konvolut, og hvis man så får nogle af dem, er det
bare en bonus oven i hatten.
Eksempel – Liste over legater (listen er kun et eksempel, og informationerne er ikke opdaterede)
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Mange af de samme elementer indgår i legatsøgning som i den
egentlige studieansøgning. Dog er fokus ofte en anelse anderledes inden for legater, der fokuserer meget på akademiske resultater og frivilligt arbejde. Det handler om at demonstrere, at
din uddannelse vil komme samfundet til gavn og ikke bare er
for, at du selv kan få en høj løn efter endt uddannelse, hvis en
fond investerer i din uddannelse. De mest udbredte elementer til
ansøgning er:
1. Ansøgningsskema
Disse skemaer og deres indhold varierer meget. De fleste
større legater kræver i sagens natur mere dokumentation,
hvor mindre legater kan kræve et par enkelte dokumenter tilsendt direkte i en konvolut. På ansøgningsskemaet
skal der ofte være en kort beskrivelse af formål, overblik
over budget og liste over vedhæftede dokumenter. Ofte
bruges skemaet som forside, hvorefter den øvrige dokumentation vedlægges. Nogle mindre legater kræver ikke
andet end et udfyldt skema med korte beskrivelser og dokumentation for optagelse på dit studie. Du skriver blot
under på, at de informationer, du oplyser, er korrekte, og
det er nok.
De fleste større legater har online portaler til udfyldning
af disse skemaer og et standardiseret system, hvori man
også kan indberette ændringer til sin ansøgning eller udbetalingsoplysninger i tilfælde af, at man får tildelt et
legat.

2. Ansøgning
Din ansøgning tjener samme formål som ansøgningen til
dit studie, nemlig at overbevise om, at det pågældende
studie er det helt rigtige for dig, hvis du vil opnå dit fulde
potentiale. Der er dog et par forskelle fra den motiverede
studieansøgning. For det første skal den være på dansk,
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hvilket kan være sværere, end man tror, hvis man er vant
til at studere på engelsk. Legater er forankret i Danmark
og bliver uddelt med det formål, at man en dag efter endt
studie skal komme hjem og bidrage til det danske samfund i en eller anden grad.
For det andet er der i denne ansøgning mindre fokus på
at hævde sig selv og de resultater, man har opnået i sine
studier og karriere. Man skal også passe på med at snakke for meget om, hvordan uddannelsen kan hjælpe én
selv til at få et godt job eller tjene flere penge. Formålet
med disse legater er, at de er almennyttige. Derfor skal
dit fokus i ansøgningen være, hvordan det kan gøre det
nemmere for dig at yde et bidrag, når du en dag vender
færdiguddannet hjem til Danmark. Det kan være i organisationer, du brænder for eller allerede har arbejdet for.
Det kan også være en ambition om at undervise, enten i
den akademiske verden eller indirekte gennem frivilligt
arbejde og andre initiativer. Alle måder, hvorpå du mener
denne uddannelse er en god investering, da den giver dig
mulighed for at give viden videre senere i livet. Netop
derfor er frivilligt arbejde eller undervisningserfaring en
god måde at demonstrere på, at man altid har fokus på at
give videre og yde et bidrag udover det sædvanlige.
Du skal i en legatansøgning altid demonstrere, at du kan
præstere i et konkurrencepræget studiemiljø. Da du stort
set altid vil blive bedt om at vedlægge karakterer, behøver du dog ikke bruge for meget tid på dette i din ansøgning. Igen må ansøgningen maksimum være 1-2 sider, så
man skal være selektiv med, hvad man vælger at bruge
plads på at uddybe. Også her modtager de, der skal læse
ansøgningen, rigtig mange i løbet af ansøgningsperioden
og omkring deadline, så husk altid at gøre det læsevenligt.
Som med din ansøgning til studiet er det her en god idé
at lave en skabelon på en side, som du bruger god tid på
og får flere til at læse igennem. Især til de mindre legater,
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hvor materialet skal printes og sendes i konvolut, giver
det god mening at bruge en god skabelon. På de større
legater kan du så tilpasse mere efter den enkelte formålsbeskrivelse. Hvert legat har en formålsbeskrivelse, så på
større legater betaler det sig at bruge noget tid på at sætte
sig ind i denne og inkludere den på forskellige måder i
sin ansøgning.

3. CV
De justeringer, der blev foretaget på selve ansøgningen,
kan også bruges på CV’et. Selvom CV’et er meget standardiseret, er der stadig mange ting, man kan skrue på,
så man giver det helt rigtige indtryk til læserne. Udover
at lave en dansk version af sit CV skal der i denne version være mere fokus på dine akademiske aktiviteter og
frivillige arbejde. Det er mindre vigtigt at skrive mange
punkter om konkrete præstationer på dit studiejob. Brug
derimod plads på at forklare dit bidrag til en konkret studieorganisation eller dit engagement som mentor for andre studerende. Det er netop dette engagement, fondene
vil se demonstreret, for så er det også mere sandsynligt,
at du i fremtiden vil lære fra dig og bruge din uddannelse
til almennyttige formål.
Ligesom et CV til andre formål skal strukturen frem for
alt være let læselig. Der er ikke lige så faste rammer her,
som der er til mange jobs og studier, men jeg anbefaler
stadig et 1-sides CV af den simple grund, at folk alligevel sjældent gider læse mere. Især når de har 100 andre
liggende i en bunke. Det at kunne udtrykke sig kort og
præcist er i sig selv også en øvelse, der er værdifuld at
mestre.
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4. Karakterudskrift
Man skal sædvanligvis vedlægge sin nyeste karakterudskrift, men derudover er det sjældent specificeret.
Dermed kan du godt være lidt taktisk. Hvis du har gode
karakterer fra gymnasiet, kan disse vedlægges for at demonstrere, at du altid har taget din uddannelse seriøst.
Eventuelle karakterer fra et udvekslingsophold kan også
vedlægges, men tænk altid på, hvem der skal læse dem.
Hvis de ikke tilføjer noget ekstra værdi til din ansøgning,
eller hvis du ikke synes, at de er retvisende for den historie, du vil fortælle med din ansøgning, så udelad dem.

5. Anbefalinger
Her kan anbefalinger også genbruges, dog skal der være
ekstra fokus på akademiske resultater. Hvis du vil give
din ansøgning lidt ekstra, kan du eventuelt få en mentor eller en lærer til at skrive en anbefaling specifikt til
legatansøgningen. Det kan være for at understrege dit
engagement i de ting, du involverer dig i. Nogle legater
kræver også, at du bliver indstillet af en lærer. Det kan
umiddelbart virke ekstra krævende, men husk, at mange
andre tænker det samme, hvilket forbedrer dine muligheder betydeligt, hvis du vælger at investere tiden deri.
Desuden er mange af disse legater betydeligt større, så
det kan være givet godt ud, hvis du har en god indgangsvinkel og en lærer, du har et godt forhold til, som vil
indstille dig.

6. Dokumentation/optagelsesbrev
Alle legater kræver dokumentation for din optagelse på
et studie. Dermed skal du som minimum have fået et tilbud om en studieplads, før du kan begynde at søge legater. Dette er netop en af hovedgrundene til, at man skal
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starte sin studiesøgning i god tid. Det er ikke bare rart for
én selv at få afklaring og begynde at planlægge sit studieophold. Det betyder også noget i forhold til, hvor mange
legater du kan nå at søge, og dermed hvor mange penge
du ultimativt kan modtage! De første legater har allerede
deadline i efteråret, så for hver måned man ikke har fået
afklaring på sin ansøgning, går man glip af finansieringsmuligheder. Hvis du har modtaget et tilbud om en studieplads, som du søger legater til, men ombestemmer dig
i forhold til dit endelige studium, vil det sandsynligvis
også være muligt at beholde legatet, så længe du ærligt
informerer fonden om dine intentioner. Så endnu engang
er rådet: start i god tid!

Når jeg hører historier fra bekendte, bliver jeg altid
forundret over mulighederne. Jeg har hørt om folk,
der har modtaget alt mellem 100.000 kr. til studier
i Europa og helt op til knap 500.000 kr. til studier i
USA, hvor undervisningsafgiften er betydeligt højere.
Og dette er udover de muligheder, der er for SU og
SU-lån. Dette er en helt ekstraordinær statistik i forhold til mine udenlandske studiekammerater, der alle
må optage store lån eller få forældrene til at betale
det meste af deres ophold som en investering.

Der er skrevet meget godt materiale om dette emne, som kan
give flere eksempler og råd til din ansøgning. Flere bøger
omhandler dette specifikt, og disse vil være en god investering
– bøgerne koster under 10% af det beløb, man modtager fra et
enkelt legat.
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SU, SU-Lån, udlandsstipendium og udlandsstudielån
Det danske SU-system er endnu en grund til, at flere danskere burde overveje studier i udlandet. Som studerende i udlandet
modtager man, såfremt uddannelsen er godkendt, ikke alene penge for at studere; man modtager tilmed et stipendium til at dække
dele af studieafgiften og har mulighed for at optage studielån til
favorable renter. Udover almindelige SU-lån kan man som studerende i udlandet også optage et ekstra lån til at dække den resterende studieafgift, eller i det mindste noget af den.
Dette væld af muligheder kræver først og fremmest, at din uddannelse er godkendt af SU på den såkaldte fast-track-liste, for
at du har mulighed for at modtage de tilbud, der er til rådighed.
Når dit studie er på fast-track-listen, har du adgang til SU og SUlån, præcis som du ville have det, hvis du studerede i Danmark.
Derudover kan man få såkaldte udlandsstipendier og udlandsstudielån, der er specifikt lavet til danske studerende, der ønsker at
dygtiggøre sig i udlandet. Udlandsstipendium er et kontantbeløb,
du får, som svarer til det, det ville koste at uddanne dig i Danmark. Dette beløb er for det meste på 40.000-60.000 kr. Derudover går udlandsstudielån til at betale en del af din studieafgift.
Det maksimumbeløb, du kan optage, er ca. 100.000 kr., hvilket
sjældent vil være nok til at betale hele din studieafgift, men et
solidt bidrag. Dette lån skal betales tilbage på samme vilkår som
andre studielån. Alle disse tilbud tilsammen kommer man meget
langt med, og restbeløbet vil det ofte være muligt at få dækket af
diverse legater, hvis man starter i god tid.
1. SU
Standardtaksten for udeboende SU-modtagere på en videregående uddannelse er ca. 6.000 kr. før skat om måneden. Dette vil sige, at du kan modtage over 70.000 kr.,
hvis du eksempelvis tager en uddannelse af et års varighed i udlandet.
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2. SU-Lån
Oveni SU kan man låne ca. 3.000 kr. om måneden, der
skal betales tilbage efter endt studie. Dette vil sige, at
du kan modtage over 35.000 kr. gennem almindeligt SUlån, hvis du eksempelvis tager en uddannelse på ét år i
udlandet. Lånet bliver forrentet med 4 procent, mens du
studerer, og diskontoen plus et tillæg, når du er færdiguddannet. Dette tillæg er i øjeblikket 1 procent. Det vil sige,
at dine samlede renter er 1 procent efter endt studie (da
diskontoen er nul), hvilket gør det til det absolut billigste
lån, man kan komme i nærheden af som studerende. Man
begynder at afbetale sit lån ved starten på det andet hele
år efter endt studie – dette vil ofte være halvandet år efter, at man er blevet færdig.
3. Udlandsstipendium
Dette er et tilskud, du modtager oven i din almindelige
SU, hvis du skal betale studieafgift i udlandet. Beløbet
varierer alt efter dit felt, da det er fastsat efter, hvad en
lignende uddannelse ville koste i Danmark. Beløbet ligger dog omkring 50.000 kr. pr. år.
4. Udlandsstudielån
Dette er et engangslån, du kan søge om efter behov. Det
maksimale beløb ligger i skrivende stund på ca. 106.000
kr. Lånet tilbagebetales efter samme vilkår som øvrige
SU-lån.

5. Andet
Udover ovenstående muligheder kan man modtage diverse supplerende SU, SU-lån og slutlån under særlige
omstændigheder.
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Ovenstående muligheder alene gør, at man til en etårig uddannelse vil modtage over 250.000 kr., såfremt man optager alle lån!
Alle beløbene bliver opjusteret en smule af SU-styrelsen hvert år.
Optagelse på fast-track-listen
Fast-track-listen udgør alle udenlandske uddannelser, der er
godkendt som SU-berettigede. Hvis din uddannelse er på fasttrack-listen, er det en meget simpel proces at modtage SU og de
dertilhørende andre finansieringsmuligheder. Det kræver blot, at
man kan fremvise dokumentation for sit studieophold, sit forløb
og omkostningerne associeret med ens ophold. Alt dette foregår
over en portal online. Uddannelser bliver godkendt til listen fire
år ad gangen. Der er rigtig mange uddannelser på denne liste,
og heldigvis har mange engagerede studerende allerede gjort en
masse for at få de fleste større skoler optaget på listen.
Hvis uddannelsen endnu ikke er godkendt til SU, er det en betydeligt mere krævende proces at få uddannelsen godkendt, før du
kan modtage støtte dertil. Det er alt eller intet – alle de nævnte
ting ovenfor kræver, at uddannelsen er godkendt. Kriterierne for
godkendelse af uddannelsen inkluderer længden af studiet, antal
ECTS-point, subjektive vurderinger af skolens kvalitet, muligheden for at tage en lignende uddannelse i Danmark og en række
krav til studiets struktur. Hvis skolen allerede er godkendt, er det
nemmere at få en ny uddannelse optaget, men hvis SU-Styrelsen
først skal til at sætte sig ind i skolens struktur og kvalitet, giver
det ekstra behandlingstid. Dette er en enormt krævende proces,
og med SU-Styrelsens ventetid in mente (jeg har engang fået at
vide i december, at den ikke nåede til at læse mit ene dokument
før april – et standarddokument!), er det noget, man skal i gang
med i meget god tid. Men når der er så mange penge at hente, er
det stadig værd at gøre arbejdet.
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Min uddannelse var ikke godkendt til fast-track-listen,
før jeg startede. Det gik først i orden i løbet af mit
første semester, og jeg brugte en betydelig mængde
tid på at indsende dokumentation. Den eneste grund
til, at det gik så hurtigt, er, at de danskere, der havde
været der året før mig, også havde brugt hele deres
år på at overbevise SU-Styrelsen om, at vores uddannelse skulle på fast-track-listen. Da vores uddannelse
havde en lidt atypisk struktur i forhold til tilsvarende
danske uddannelser, hvilket mange udenlandske uddannelser har, havde det efter sigende krævet meget
tovtrækkeri at overbevise bureaukratiet om, at uddannelserne er sammenlignelige, omend ikke bedre
end de tilsvarende danske alternativer.

Lån
Mange private lån og banklån er dyre og burde som udgangspunkt være sidste udvej for at dække den sidste bid af dit ophold.
Lad mig også understrege, at jeg ikke umiddelbart kender nogen,
der har måttet ty til disse midler. Legater og muligheder i SU-systemet er i min optik nok i 90% af tilfældene, når det gælder
uddannelse i Europa. Til studier i USA kunne andre muligheder
blive relevante, da studieafgifterne her er betydeligt højere, end
der er tradition for i Europa.
Der kan være udfordringer, hvis man f.eks. endnu ikke har modtaget alle sine legatpenge eller har fået godkendt uddannelsen til
SU. Hvis man skal betale hele sin uddannelsesafgift på én gang
(man kan som regel betale i flere bidder i løbet af året), kan der
være et hul, der senere bliver udfyldt af legater og SU. Her ville
jeg dog stadig til hver en tid afsøge andre muligheder, før man
begynder på dyre banklån, der ofte har renter op til 20%, f.eks.
låne af sine forældre, indtil man selv kan dække restbeløbet.
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Andre legater og lån gennem skolen
Mange skoler uddeler selv legater til at dække dele af undervisningsafgiften, hvilket også kan gøre en betydelig forskel. Disse
kræver ofte, at man bliver tidligt optaget for at have mulighed for
at ansøge. På nogle skoler kan man, hvis man har gode karakterer
og resultater at fremvise, få store legater dækket af deres alumneorganisationer og donorer. Man skal dog som udgangspunkt
ikke regne med at modtage disse og dermed kunne medtage dem
i sit budget.
Nogle skoler, især i USA, tilbyder også hjælp med finansieringen gennem særlige studielån og nedsat studieafgift. Dette er dog
individuelt fra skole til skole, og der er ofte begrænsninger for
internationale studerende til at søge disse midler.
Hvilke muligheder har jeg?
•
•
•
•
•

•
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Vi er som danskere enormt privilegerede, da vi har gode
muligheder for finansiering gennem SU-systemet og
legater.
Legatsøgning er tidskrævende, men kan være enormt
lukrativt, hvis man er systematisk og går tidligt i gang.
Ansøgningen til legater inkluderer mange af de samme
elementer som til studiet, herunder motiveret ansøgning, karakterer, anbefalinger samt budget.
Legatsøgningen foregår løbende og skal helst påbegyndes så snart man ved, hvor man skal studere.
Man kan fortsætte med at søge legater, mens man studerer, men de vigtigste legater skal helst være søgt
inden, da mange større legater ikke uddeler legater til
studerende, der har påbegyndt deres studie.
Når dit studie er godkendt til fast-track-listen, har du
mulighed for at modtage SU, SU-lån, udlandsstipendium og udlandsstudielån; disse kan alene udgøre
250.000 kr. for et etårigt studie.

Kapitel 8: Forberedelse til dit studie
– Hvordan bliver jeg klar?
Når først du er kommet ind på studiet, begynder dit studieophold
for alvor. Du kan begynde at se frem til dit ophold og forberede
praktiske ting som bolig og rejseplaner. At forberede dig til studiet betyder ikke, at du skal læse op på pensum eller købe alle bøgerne, inden du lander på campus. Derimod er det en god idé at
få styr på alt det andet, så du kan fordybe dig fuldt ud i dit studie,
når du starter. Dette inkluderer praktiske ting associeret med at
være udlandsdansker og eventuel jobsøgning. Jo bedre overblik
du har over disse ting, desto bedre er du forberedt til at fordybe
dig i dit studie, hvilket er en god ting, når man nu betaler for det.
Især mange komprimerede forløb kræver ens fulde engagement,
når først man er i gang, så man bliver glad for at have forberedt
sig ordenligt på de mere basale hverdagsting.
Jobsøgning
Når du tager en kandidatuddannelse i udlandet, vil der i sagens
natur ofte i løbet af dit studie være en periode, hvor du skal søge
jobs, medmindre du har fået styr på dette, inden du startede på dit
forløb. For mange virksomheder er disse processer meget standardiserede og passer dårligt sammen med et krævende studie.
Derfor kan rekrutteringsforløb være enormt stressende, når man
sideløbende har opgaver og eksaminer, der skal passes.
Det er altid en god idé at have forberedt så meget hjemmefra som
muligt. Dit CV skal være skarpt, du skal have gjort dig nogle
tanker om, hvor og hvad du vil søge (også her er en systematisk
liste – ligesom til studiesøgning – praktisk) og sætte dig ind i
de overordnede krav til ansøgningsprocessen. Det er ikke rart at
bruge dele af sin ferie på sådan nogle ting, men når du sidder i
afleveringer til halsen og har eksaminer lige rundt om hjørnet, vil
du være glad for at have forberedt dig så godt som muligt på at
få dit drømmejob.
75

Jeg vil ikke her gå i dybden med jobsøgning, da dette er en hel
bog i sig selv. Der er dog mange ting, der kan overføres fra studiesøgning til jobsøgning. Mange generelle ting i forhold til CV,
ansøgning og lister til at bevare overblikket over mulighederne er
ting, jeg selv med succes benyttede mig af i min jobsøgning. Især
hvis man kører dette samtidig med et krævende studie i udlandet,
bør orden og overblik endnu engang være i højsædet.
Jeg kender mange, der sørgede for at have skrevet
under på en kontrakt, inden de tog afsted, og dermed
kunne fokusere fuldt ud på studiet. Jeg valgte selv at
tage hele jobsøgningsprocessen med som en del af
studieforløbet, da min uddannelse havde meget gode
ressourcer til rådighed i forhold til forberedelse og
netværk. Til tider fortrød jeg dog, at jeg ikke havde
ordnet det før studiestart, da jeg kørte flere forskellige rekrutteringsforløb med ture frem og tilbage til
London, samtidig med at jeg skulle forberede mig til
5-6 eksaminer. Hvis man ved, hvad man gerne vil arbejde med, så forbered dig så vidt muligt før studiestart!

Hvis du har flere spørgsmål til jobsøgning specifikt, skal du også
være velkommen til at kontakte mig på info@aoinsights.com.
Praktiske forberedelser
Der er en lang række mindre praktiske forberedelser, man skal
være opmærksom på, når man er udlandsdansker. Det er overhovedet ikke tidskrævende, hvis man sørger for at bevare et godt
overblik. Mange af tingene kan man lige så godt få gjort først
som sidst. Der er også mange af tingene, man lige så godt kan
vente med, til man ankommer til skolen.
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1. Bolig
Dette er nok det punkt, der kræver flest overvejelser, når
man skal flytte til et nyt land og en ny kultur. Personligt
vil jeg altid anbefale at bo på campus, især da mange
skoler ikke ligger i større byer. På nogle skoler er det
nærmest umuligt at bo langt væk, hvis man har timer
hver eneste dag. Hvis man har en stor drøm om at bo i
eksempelvis Paris eller London, kan man dog overveje at
søge alternativer inde i byen, som ikke ligger på campus.
Dette er dog ofte dyrere og langt mere besværligt. Mange
skoler tilbyder bolig på campus til udenlandske studerende, som er betydeligt billigere, end det ville være at finde
et andet sted at bo. På den måde er det også nemt at indgå
i sociale og faglige aktiviteter på campus.

2. Folkeregister/Skat
Når du flytter fra Danmark, skal du melde det til folkeregisteret. Dette er i første omgang en formalitet, men det
kan have en effekt i forhold til skattepligt osv. Hvis du
ikke har anden indkomst i Danmark, er det ikke noget,
man behøver tænke meget over, men hvis man engang
imellem arbejder i Danmark eller har bolig eller registreret virksomhed, skal man undersøge, om man er fuldt,
delvist eller ikke skattepligtig i Danmark. Man betaler
altid skat af sin SU i Danmark.

3. Forsikring
Hvis man studerer i Europa, kan man ofte beholde nogle
af sine forsikringer og tegne en mindre forsikring gennem sin skole. Der er også andre studieorganisationer,
der tilbyder relativt nemme og billige løsninger for studerende i udlandet (se ressourcerne i bilagene). Hvis man
skal studere i eksempelvis USA, er forsikringer noget
helt andet, og noget, man skal sørge for at sætte sig eks77

tra ind i.
4. Sundhedsdækning
Som europæer er det ikke noget, man behøver være særligt opmærksom på, da vi mere eller mindre tager sygesikring for givet. Man skal dog være opmærksom på, at
hvis man er bosiddende i udlandet i en længere periode
(6+ måneder), skal man være dækket i landet, man bor
i, enten gennem det offentlige eller en privat forsikring.
Det danske offentlige sundhedssystem har altså ikke ansvaret for én længere. Igen, hvis man skal studere i USA
eller Asien, er en privat sundhedsforsikring noget, man
skal være mere opmærksom på, og det kan hurtigt blive
en betydelig udgift.

5. Bank
At studere i udlandet kræver oftest, at du opretter en
bankkonto, enten for at betale undervisningsafgift eller i
forbindelse med at blive forsikret. Dette er dog ofte noget, du kan få hjælp til gennem skolen, men vær opmærksom på, at i lande med et stort bureaukrati og ineffektivitet (”Frankrig, host-host”), skal man indregne noget
behandlingstid.

6. Telefon
Danske mobilabonnementer er betydeligt billigere end
de udenlandske, men derfor er det stadig rart at have et
lokalt nummer. Jeg brugte mit danske abonnement, da
jeg sagtens kunne bruge både data og telefon gratis, men
nogle gange satte det også sine begrænsninger.
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Hvordan bliver jeg klar?
•
•

•

Få styr på så meget som muligt inden studiestart, så du
kan fokusere fuldt ud på studierne og få mest muligt ud
af dit ophold i udlandet, når du er startet.
Det kan give god mening at søge job, eller i det mindste at gøre sig nogle overvejelser, inden man starter på
studiet. Ellers kan det hurtigt komme til at fylde en stor
del af ens studieophold.
Vi er heldige som europæere, at mange ting er gjort
nemme for os, hvis vi bliver inden for EU, så dette
punkt er ikke noget, der skal afskrække folk!
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Kapitel 9: Refleksioner over det danske
uddannelsessystem
– Hvordan kan vi gøre et godt system endnu
bedre?
Fleksibilitet
Da Danmark er et lille land med en begrænset mængde studerende, sætter det nogle naturlige begrænsninger for de muligheder,
man har. Det danske uddannelsessystem har dog på trods af størrelsen et enormt stort antal uddannelser, der hver er specialiseret
inden for et specifikt felt. Det er en enormt dyr måde at skrue et
uddannelsessystem sammen på. Man kan også argumentere for,
at det er fjollet at have så stor en mængde specialiserede uddannelser, når mængden af studerende er så begrænset. Jeg mener
ikke, at man skal begrænse mulighederne for at studere det, de
studerende har lyst til; derimod kan man effektivisere enormt
meget ved at øge fleksibiliteten på studierne.
Mange af fagene i grundforløbene på studierne i Danmark er de
samme på tværs af uddannelser og skoler. På CBS havde vi f.eks.
alle sammen mikro- og makroøkonomi, men vi havde alligevel
de fleste fag sammen med vores eget specifikke studie. På samme
måde havde vi mange af de samme fag, som man har på økonomi
og samfundsfag på Københavns Universitet. Der kan argumenteres for, at man kan samle mange af disse fag på tværs af studier,
og måske endda på tværs af skoler, i et lille land som Danmark.
Dette ville både spare ressourcer og højst sandsynligt også højne
kvaliteten, da man derved ville have større adgang til de bedste
professorer inden for de enkelte fag. Nogle vil måske sige, at det
ville gøre klasserne for store, men mange af klasserne er meget
store i forvejen. De ekstra ressourcer, der kunne frigøres ved at
standardisere flere grundforløb, kunne også eventuelt bruges på
at lave ekstra timer i mindre klasser, hvor man har mulighed for
at lave øvelser og stille spørgsmål til en assistent. Det er ting,
man ofte alligevel ikke har mulighed for til større forelæsninger.
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Hovedformålet med at samle nogle af grundfagene skulle dog
ikke være at mindske fleksibiliteten, men derimod at øge den.
Man kunne dermed gøre en større del af uddannelsesforløbet til
valgfag og give mere plads til, at folk kunne vælge deres specialitet, måske endda senere i uddannelsen, ligesom man gør i
udlandet. I mange uddannelsessystemer, herunder i USA, vælger
man ikke nødvendigvis sin specialisering fra dag ét, men specialiserer sig alt efter de valgfag, man nu engang vælger i løbet af
sin uddannelse. På danske institutioner burde man stræbe efter
at gøre en større del af studieforløbet fleksibelt med valgfag og
måske længere specialiseringsforløb og certifikater. På den måde
kan man give folk mulighed for yderligere specialisering inden
for deres fagområde på et senere tidspunkt i uddannelsen. Da
studerendes interesser også ændrer sig i løbet af en uddannelse,
giver det også mulighed for at mindske frafald på skolerne.
Samarbejde med virksomheder/privatpersoner
Nogle af de bedste oplevelser, jeg selv har haft ved at studere
i udlandet, er forbundet med specifikke fag, hvor der blev undervist af iværksættere og direktører for store virksomheder. Det
gav fagene et helt særligt liv at få teorien blandet med personlige
anekdoter. Ofte gjorde det også det, man lærte, mere brugbart
og mindre teoretisk, da underviseren vidste præcis, hvordan det
skulle anvendes i den virkelige verden. Derudover fik man rig
mulighed for at stille spørgsmål under og efter timerne, og disse kunne handle om alt fra karriere til livsfilosofi. Der var også
andre begivenheder, certifikater og forløb, hvor man havde rig
mulighed for at interagere med personer fra erhvervslivet eller
større organisationer.
Da mange udenlandske institutioner får finansieret en stor del af
deres arbejde af private virksomheder, forventer disse virksomheder at få noget igen. De forventer interaktion med de bedste
studerende, så man har mulighed for at ansætte dem så hurtigt
som muligt. Dette gør sig ofte gældende ved, at mange fag og uddannelsesforløb bliver kørt i samarbejde med en virksomhed, eller hvor skolen bruger en CEO eller iværksætter som underviser.
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For erhvervsfolk og iværksættere er der stor prestige i at få lov
til at undervise nogle af de bedste studerende. Dermed får de mulighed for at pudse glorien og ”give tilbage”. For de studerende
giver det mulighed for at arbejde med situationer fra det virkelige
liv og få nogle mentorer og rollemodeller, der kan rådgive én om
livet efter studiet.
I Danmark kunne man udnytte nogle af de samme kanaler bedre, både til finansiering af uddannelserne og til undervisning på
studierne. Når man har talere ude, er det ofte arrangeret af frivillige organisationer, men sjældent som en del af den egentlige
undervisning. Alle har en interesse i at have så godt et samarbejde som muligt mellem universiteter, det offentlige og det private
erhvervsliv.
Det bedste fag, jeg selv har haft, var et fag i makroøkonomi, som egentlig slet ikke havde noget at gøre
med min specialisering. Der blev undervist af chefen
for Argentinas centralbank, der var rejst over til skolen den uge for at undervise. Selvom stoffet overhovedet ikke var noget ekstraordinært, gjorde professoren
det meget livligt med de anekdoter, han kunne fortælle fra en kompliceret organisation, både økonomisk
og politisk. Derudover var det en bonus, at han selv
havde været pioner inden for mange af de teorier, han
underviste i.

Tilpas den danske uddannelsesstruktur til globale standarder
Danmark har et meget stringent og ensidigt billede af videregående uddannelser. Det betyder, at en længerevarende uddannelse
varer 5 år: 3 års bachelor og 2 års kandidat, og sådan er det. Det
er et meget forsimplet syn på uddannelse og gør det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked mindre fleksibelt.
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Der er klare perspektiver i at justere det danske uddannelsessystem bedre til arbejdsgiveres og udenlandske skolers behov. I udlandet er det normalt at tage en bachelor for derefter at arbejde.
Dermed kan man senere vende tilbage til skolen, når man får
brug for at supplere sin praktiske erfaring. Danskerne er nogle
af de studerende i verden, der er ældst, når de kommer ud på
arbejdsmarkedet. Det gør det svært for danskerne at søge til udlandet og arbejde og studere.
Der har i Danmark været forsøg på at få folk ud på arbejdsmarkedet efter deres bachelorgrad, men det ligger dybt i kulturen hos
virksomheder og universiteterne, at man skal have en kandidatgrad for at gøre karriere. Derfor vil det kræve en større kulturændring, anført af universiteterne, hvis det danske uddannelsessystem skal gøres mere fleksibelt på linje med andre lande.
Målret finansiering til udlandsstudier
Det er én ting, at danske studerende gerne vil have muligheden
for at studere i udlandet uden at ende med en stor gældsbyrde
efter endt uddannelse. Et andet aspekt er, at det danske erhvervsliv konsekvent efterspørger højtuddannet arbejdskraft inden for
særlige felter. Vi kan i Danmark ikke følge med, når det handler
om uddannelse af nogle specialiseringer. Det handler f.eks. om
ingeniører, programmører og andre former for teknisk ekspertise.
Derfor er det relevant, at Danmark, som et lille land, spørger sig
selv, om vi selv nødvendigvis skal uddanne alle disse mennesker,
eller om man – ligesom en virksomhed – kan outsource noget af
det til andre lande med særlig ekspertise inden for området. På
den måde kan det danske uddannelsessystem fokusere på særlige
spidskompetencer, mens vi aktivt støtter studerende i at specialisere sig i udlandet.
Dette vil dog kræve, at man gentænker strategien i uddannelsessystemet og måden man prioriterer ressourcer på. Specialiseret
uddannelse af høj kvalitet i udlandet er dyrt, og det vil kræve, at
man prioriterer ressourcer til at støtte studerende, der ønsker at
rejse udenlands. Det vil selvfølgelig også betyde, at der er nogle
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ting i uddannelsessystemet, der må nedprioriteres, og i yderste
konsekvens vil der være nogle institutioner, der bliver overflødige.
Det kræver, at man tænker i nye baner, hvis man vil sikre sig, at
Danmark har den rigtige sammensætning af arbejdskraft i fremtiden. I den forbindelse ville det være oplagt at lave en strategi for
studier i udlandet, der er mere integreret i vores uddannelsessystem. Dette gælder ikke kun for uddannelse på kandidatniveau,
men i den grad også for bacheloruddannelser.
Hvordan kan vi gøre et godt system endnu bedre?
•

•

•

•
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Større fleksibilitet på uddannelserne gennem valgfag,
certifikater, specialiserede forløb og grundfag på tværs
af uddannelser og institutioner kan anvendes til at øge
specialiseringen og mindske frafaldet.
Tættere samarbejde med virksomheder og privatpersoner om finansiering og undervisning kan øge kvaliteten af undervisningen og klæde de studerende bedre på
til at komme ud på arbejdsmarkedet.
Ved at tilpasse strukturen i det danske uddannelsessystem vil danske studerende have nemmere ved at søge
job og studie i udlandet. Det vil samtidig også gøre det
nemmere for udenlandske studerende og virksomheder
at samarbejde med de danske universiteter.
Målret finansiering af studier i udlandet, så det opfylder arbejdsmarkedets krav til specialiseret viden. Dette
vil kræve en vidtrækkende strategi og prioritering af
ressourcer i det danske uddannelsessystem.

Epilog
Jeg håber, at indholdet i denne bog har været til hjælp. For mig er
det vigtigt, at læseren forstår, hvor mange fantastiske muligheder
der er for at studere i udlandet. Det har givet mig en masse, både
personligt og professionelt, og jeg vil opfordre alle til at opsøge
udfordringerne selv. Det er min erfaring, at Danmark har en masse talent, som i den grad kan konkurrere med de bedste studerende globalt. Dermed håber jeg, at læseren går efter drømmestudiet, lige meget hvor fjernt det virker i starten. Jeg sad selv med en
fornemmelse af, at det var en fjern drøm at få lov at studere på
en af de bedste skoler i udlandet, men som jeg altid siger til potentielle ansøgere, skal det jo kun lykkes én gang at komme ind!
Nyd processen
Det hele kan virke noget overvældende, når man begynder at
grave sig ned i stoffet og søge studier. Kravene og huskelisten
kan virke overvældende, men husk på, at det er ens for alle, der
overvejer denne mulighed. Man skal ikke tage det for seriøst, og
man skal huske at nyde processen. Det er en fantastisk tid som
studerende, hvor alle muligheder ligger åbne, og man er fri til
at vælge, hvad man vil studere, og hvor i verden man vil gøre
det. Man støder på mange interessante mennesker, der lærer én
meget. Mest af alt lærer man meget om sig selv, når man går
igennem et intensivt ansøgningsforløb og et endnu mere intensivt
studieforløb.
Giv feedback
Jeg er meget nysgerrig efter at høre, om bogen har været til
hjælp, og hvordan det er gået jer med jeres studiesøgning. Lad
mig vide, hvilke dele af bogen, der var til hjælp, og hvad der
ikke fungerede. Mest af alt er jeg nysgerrig efter at høre, hvor i
verden I ender!
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Giv feedback eller spørg om hvad som helst på info@aoinsights.com eller tag kontakt gennem hjemmesiden aoinsights.
com
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Om forfatteren
Anthon Østergård Krysiak har en MSc in International Finance
fra HEC Paris og en BSc in International Business fra Copenhagen Business School. I løbet af sin bachelor læste han et semester
på University of Southern California i Los Angeles. Efter at have
afsluttet studierne har Anthon arbejdet i investment banking,
først i London og nu i København. Anthon har desuden boet i
Tanzania, Eritrea og Costa Rica.
Tak
Tak til alle de dygtige og hårdtarbejdende studerende, jeg har
mødt i løbet af mit studieforløb, som har været en inspiration for
mig længe før, jeg begyndte at skrive denne bog. Mange nuværende og tidligere studerende gør et kæmpe stykke arbejde for, at
så mange som muligt kan have adgang til så mange muligheder
som muligt. Tak til Jarl Greve for samarbejdet under vores studie
og for at opmuntre mig til at få denne bog færdiggjort, som i høj
grad er et produkt af vores løbende samtaler under studiet. Tak
til Susanne Krysiak for sparring, Johan Knarreborg for at hjælpe
mig med at gøre det endelige produkt så godt som muligt, og til
Carlene Jones for altid at støtte mine skøre projekter.
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Bilag A: Tjekliste

Denne liste inkluderer de overordnede punkter, man skal tænke
over i forbindelse med sin ansøgning. Man skal dog være opmærksom på, at nogle punkter indeholder flere underpunkter, der
er eksemplificeret i det tilhørende kapitel. Desuden illustrerer
listen, at det er en overkommelig opgave at komme igennem
punkterne med en smule disciplin og gåpåmod.
Need-to-have
Nice-to-have
Kapitel 2 - Start med en drøm
Emne
Beskrivelse
Prioritetsliste Liste med topprioriteter for din kandidatuddannelse, akademiske og personlige.

Check?

Kapitel 3 - Udvælg skoler og studier
Emne
Liste over
skoler

Beskrivelse
Bredt dækkende liste over skoler og studier, der inkluderer pris, optagelseskrav,
ansøgningsdeadlines mm.

Check?

Kapitel 4 - ansøgning
Emne
Graduate
tests
Sproglige
tests
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Beskrivelse
Inkluderer evt. GRE og GMAT som de
mest udbredte krav.
TOEFL er den mest udbredte.

Check?

Emne
Motiveret
ansøgning /
essay
CV

Beskrivelse
Personlig beskrivelse af dig selv og din
motivation.

Check?

Indgår altid i en ansøgning (oftest 1 side,
dog maks. 2).
Anbefaling 1 Som minimum påkrævet.
Anbefaling 2 Oftest påkrævet.
Anbefaling 3 Til tider påkrævet.
Indkøbt
Meget hjælpsomt materiale, der kan være
materiale
en god investering, hvis du vil have et
til graduate
godt testresultat.
tests

Kapitel 5 - Interviews
Emne
Læs op på
studiet
Læs op på
fagområdet
Forbered
spørgsmål
Læs op på
skolen
Liste over
potentielle
spørgsmål

Beskrivelse
Check?
Man skal kende til studieretninger, valgfag, struktur og de vigtigste krav for at
præstere på studiet.
Hav styr på grundlæggende metodik og de
seneste nyheder inden for feltet.
Hav specifikke spørgsmål klar, der ikke
virker for indøvede og generiske.
Herunder rangeringer, kendte professorer
og andre styrker.
Man kan ofte finde eksempler på interviewspørgsmål, man kan risikere at blive
stillet, online eller gennem sit netværk.

Kapitel 7 - Finasiering
Emne

Beskrivelse

Fast-trackliste

Undersøg, om uddannelsen er på fasttrack-listen. Hvis ikke, skal der søges
optagelse.

Check?
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Emne
Søg SU

Søg legater
Undersøg
muligheden
for lån/legater gennem
skolen
Undersøg
alternativ
finansiering
Legatliste

Beskrivelse
Søg SU for at få adgang til SU og alle andre relaterede ydelser og lån (når uddannelsen er på fast-track-listen).
Jeg anbefaler at sigte efter minimum 50
legater.
Mange skoler har et legat, der kræver,
at man kommer tidligt ind på studiet, da
deadline ligger tidligt på året.

Check?

Lån gennem andre kilder eller undersøg
muligheden for at få støtte fra familien.
Liste over alle potentielle legater med
information om krav til ansøgning og
deadline.

Kapitel 8 - Forberedelse til dit studie
Emne
Bolig
Folkeregister/skat
Forsikring

Bank
Telefon
Jobsøgning
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Beskrivelse
Enten på campus eller i nærliggende
storby.
Meld dig som udrejst og undersøg, hvilken effekt det har på din skattestatus.
Ofte med hjælp fra skolen. Vær opmærksom på sundhedsforsikring, hvis det er
relevant.
Betaling af forsikring og bolig vil oftest
kræve en bankkonto i landet.
Hvis ikke du kan bruge dit eksisterende
abonnement, data mm.
Få jobsøgningen ud af verden, inden studie påbegyndes, så du kan fokusere 100%
på studielivet.

Check?

Bilag B: Ressourcer

−− Altandetlige.dk – Information vedr. legater mm.
−− Aspiri – Forberedelseskurser til GMAT
−− DSA.dk – Organisation, der giver adgang til masser af
gode ressourcer for studerende i udlandet, herunder
forsikring og karrierehjælp
−− Edu-Danmark – Vejledning om studier i udlandet
−− ETS.org – Organisationen bag TOEFL og GRE
−− Fulbrightcenter.dk – Rådgivning til uddannelse i USA
−− Legatbogen.dk – Bog, der indeholder alle legater i
Danmark
−− Legatsøgning for studerende – Bog med rådgivning
om legatsøgning
−− MBA.com – Organisationen, der administrerer GMAT
−− Nordic-sac.org – NSAC er en konference med det formål at gøre uddannelse i udlandet mere tilgængeligt
−− Projectaccess.co – Organisation, der arbejder på at
gøre uddannelse tilgængelig gennem mentorprogrammer
−− SU.dk – Information om de mange muligheder gennem
SU-systemet
−− Veritasprep.com – Materiale til forberedelse af diverse
tests
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