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Motivációs levél megírásához szükséges útmútató

A dániai és a hollandiai jelentkezéshez szükséges motivációs levél megírásában szeretnénk segíteni
ezzel a segédanyaggal. Hasznosítsátok jól, hiszen a motivációs levél megírása fontos, nagy
hangsúllyal esik számításba a jelentkezők elbírálásakor.
Először is, a jelentkezéshez szükséges motivációs levél minden esetben az adott intézménynek szól,
ahová a jelentkező felvételizni szeretne. Tehát a megszólítás az intézménynek szól, Dear Sir/Madamemal kezdődik, a fejlécben akár az intézmény teljes neve, címe is rögzíthető. Ahány megjelölt szak,
annyi motivációs levelet kell elkészíteni. Mindig személyes hangvételűnek kell lennie.
Figyelemfelkeltő szerepe van, arra kell, hogy késztesse a jelentkezést elbírálókat, hogy a jelentkező
anyagát minél alaposabban átnézzék. A motivációs levél elején érdemes tisztázni miért is érdekli a
jelentkezőt az adott intézmény, és szak, mi vonzza az adott városba, a külföldi felsőoktatásba.
Majd a motivációs levél a CV-ben tételesen felsorolt dolgokról bővebb képet ad, kifejti azokat, ezzel
bemutatja a jelentkező, hogy miért is érdemes őt pozitívan elbírálni. Ide kerülnek a különböző iskolai
végzettségek, külföldi és munkatapasztalatok, tanulmányi versenyek, csereprogramokban, közösségi
programokban való részvétel stb.
A motivációs levél következő részében érdemes megjeleníteni a pozitív tulajdonságokat,
kompetenciákat, amik a felvételinél relevánsak lehetnek. A bemutatott tulajdonságokat akár a kedvelt
tevékenységek, hobby, erősségek bemutatásával is össze lehet kapcsolni.
Ezzel fejeződik be tehát a motivációs levél, utána pedig már csak egy lezáró formula és az aláírás
következik.
FORMAI JELLEMZŐK:
•
•
•
•

Maximum egy oldal
Jól áttekinthető, nem zsúfolt
Négy fő részből áll
Kb. négy-öt bekezdés

+ Egy tipp a megírásához: nem szabad szükséges rosszként tekinteni a motivációs levélre, sokkal
inkább egy remek lehetőség arra, hogy a jelentkező bemutassa magát, meggyőzze a jelentkezés
elbírálóit, hogy ő alkalmas arra, hogy az adott intézményben tanuljon, megállja a helyét, és a
későbbiekben sikereket érjen el a tanulmányai által. Abban a hangulatban érdemes nekivágni a
motivációs levél elkészítésének, mikor egy belső hang azt súgja „pont ez az, amit tanulni szeretnék,
pont ebben az intézményben”. Ezzel a lelkesedéssel egy remek, lényegre törő motivációs levelet lehet
elkészíteni.

