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Kære studerende 

 

Vi får mange forespørgsler fra studerende, som ønsker at lave projekter (ISA, bachelor og speciale) i 

Økotox-gruppen, og derfor må vi desværre give en del afslag til studerende. Derfor har vi besluttet, at 

bede hver enkelt studerende om at lave en kort individuel motivationsbeskrivelse (ca. 1/3-1/2 side), før 

vi underskriver en eventuel kontrakt.  

 

Sådan udfylder du skemaet: 

- Du skal benytte skemaet på næste side.  

- Du skal udfylde alle grå felter og afkrydsningsfelter. 

- Din beskrivelse skal skrives individuelt, og du skal skrive hvad din interesse indenfor 

toksikologi/økotoksikologi er, hvad du godt kunne tænke dig at arbejde med, og hvorfor du gerne vil 

arbejde indenfor dette område.  

 

Vi beder om denne motivationsbeskrivelse, for at sikre os, at de studerende som vi siger ja til, og gerne 

vil bruge vores tid på, sætter sig godt ind i emnet og er motiverede for at indgå i samarbejdet om 

projektet. 

 

Vi skal have motivationsbeskrivelsen via e-mail senest 28. oktober (projektstart januar/februar) 

eller 13. maj (projektstart august/september). Du skal kun sende motivationsbeskrivelsen til én af os. 

 

Vi træffer vores beslutning senest 4. november (projektstart januar/februar) eller 3. juni (projektstart 

august/september). 

 

Mange hilsner 

 

Poul Bjerregaard, Henrik Holbech, Johannes Lørup Buch og Jane Morthorst 
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Motivationsbeskrivelse 
 

Navn:       

 

Studieretning (f.eks. biologi eller farmaci):      

 

Projektets omfang (antal ECTS):       ECTS 

 

Antal beståede ECTS-point på hele uddannelsen:  

Et fuldt semester udgør 30 ECTS 

Hvis du har været til eksamen men afventer bedømmelsen, så angiv kurserne inkl. ECTS f.eks. BB555 (5 ECTS) 

 

Jeg ønsker at lave (sæt ét kryds):  

Individuel studieaktivitet (ISA)       

Bachelorprojekt       

Specialeprojekt       

 

Jeg ønsker (sæt ét kryds): 

Kun at lave et teoretisk projekt (litteraturstudie)       

Kun at lave et praktisk projekt (med laboratorie- eller feltarbejde)        

Først og fremmest et praktisk projekt, men hvis det ikke er muligt, ønsker jeg et teoretisk projekt      
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Jeg har haft følgende fag indenfor økotoksikologi/toksikologi:  

      

Motivationsbeskrivelse: 

(Hvad er din interesse indenfor toksikologi/økotoksikologi, hvad kunne du godt tænke dig at arbejde 

med, og hvorfor vil du gerne arbejde indenfor dette område?)  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


