
 

Danmarks Tekniske Universitet 
Institut for Matematik og  
Computer Science 

Richard Petersens Plads 
Bygning 324 
2800 Kgs. Lyngby  

Tlf.  45 25 30 31 
Dir.  27 35 98 81 
Fax  45 88 13 99  

vand@dtu.dk 
www.compute.dtu.dk 

 
   

 

C
VR

- n
r. 

D
K 

30
 0

6 
09

 4
6  

 

  

15. marts 2018 
VAND 

  

Anbefaling af Navn Efternavn 
 
[Lidt fakta om studerende, skal ikke overstige hvad en underviser forventes at vide, og lidt faktuel beskrivelse af hvordan jeg 

kender studerende.] 

Navn læser til Bachelor i sundhed og informatik, som er en uddannelse der udbydes i samarbejde 
mellem Københavns Universitet (KU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Jeg har mødt Navn 
da hun var på det første semester af sit studium, i forbindelse med kurset Modellering og 
programmering, som jeg har undervist i over en lang årrække. 
 
[Beskrivelse af undervisningsforløbet som danner grundlag for anbefaling. I udkastet må studerende gerne lave en længere 

beskrivelse, som jeg vil forkorte og tilføje bedømmelsen af resultatet.] 

Navn har fulgt mit kursus med usædvanlig stor interesse, og har fra den første dag arbejdet målrettet 
med øvelser og afleveringer. Kurset afsluttes med et selvstendigt projektarbejde udført i grupper. 
Navns gruppe har lavet et fremragende projekt, og deres aflevering har jeg efterfølgende brugt som et 
eksempel for en velskrevet rapport. Ved den individuelle mundlige eksamen har Navn demonstreret 
både dyb og bred forståelse for kursets indhold, som blev belønnet med karakter 12. Dermed er Navn 
blandt årgangens 10 procent bedste studerende, når man ser på mit kursus. Det er min klar 
opfattelse, at Navn er en ambitiøs og dygtig studerende, som generelt opnår gode resultater.  
 
[Info om motivationen for ansøgningen.] 

Navn er for nylig blevet indstillet af Københavns Universitet til en udvekslingsplads ved Vier 
Universitet, hvor hun vil hun have mulighed for at følge en række valgfag. Navn er derfor i gang med 
at planlægge sit udvekslingsophold, hvor hun vil tage kurser inden for programmering, algoritmer og 
datastrukturer og intelligente systemer – fag som vil være nyttige på hendes kommende arbejdsplads. 
Udvekslingsopholdet vil derfor gavne både Navns fremtidige studieforløb og hendes professionelle 
karriere. Jeg vil i høj grad anbefale at støtte Navns udvekslingsophold ved Vier Universitet. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Vedrana Andersen Dahl 
Lektor 
Statistik og dataanalyse, DTU 
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