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Afslag fra universitetet bliver til fordel på CV’et 
Små 8000 unge blev i år afvist af landets universiteter og står nu med et helt års hul i kalenderen. 

Afslaget kan dog vendes til noget positivt: det ledige år kan bruges til at styrke CV’et til næste års 

ansøgning ved at arbejde frivilligt i et udviklingsland, hvilket mange unge allerede har indset. 

Organisationen Projects Abroad, der arrangerer frivilligt arbejde i udviklingslande, har således oplevet 

markant stigning i antallet af henvendelser fra afviste unge, som søger meningsgivende arbejde at 

udfylde det næste år med. 

 

Rekordmange ansøgninger til universiteterne 

Over 10 % flere unge end sidste år har i år søgt ind på landets universiteter, hvilket blandt andet må ses 

som en konsekvens af finanskrisen og besværet med at finde jobs på det danske arbejdsmarked. Det 

rekordhøje antal ansøgere har dog ifølge Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, betydet 7949 

afslag. 

 

Ufrivilligt sabbatår bliver til kvalifikationsår 

Men det ellers kedelige afslag og det ufrivillige sabbatår er en enestående chance for at samle point til 

næste års kvote 2 ansøgning, at udbygge CV’et og få sig en oplevelse ud over det sædvanlige igennem 

frivilligt arbejde. Jobportaler, fagforeninger og undervisningsministeriet taler entydigt sprog: frivilligt 

arbejde er et plus på ethvert CV og på en kvote 2 ansøgning. Som volontør i et uland hjælper man hårdt 

trængte mennesker og lokalsamfund, og kan dermed medvirke til værdifuld bæredygtig udvikling. 

Derudover er frivilligt arbejde i et udviklingsland en oplevelse for livet idet man bliver en del af en ny og 

anderledes kultur og levemåde. 

 

Vejen til drømmestudiet går via et uland 

Projects Abroad modtager i disse dage et stigende antal henvendelser fra unge, der pludselig står uden 

både job og studie. Mod 124 ansøgere i første halvdel af 2009, har 180 ansøgt i samme måneder i år. Disse 

unge tiltrækkes af muligheden for at rejse og yde støtte til et udviklingsland, men er samtidig bevidste om 

muligheden for at kvalificere sig til fremtiden. Derfor falder valget oftere og oftere på Projects Abroads 

fagligt relevante frivilligprojekter, der også henvender sig til unge uden tidligere erfaring eller uddannelse. 

Således kan unge danskere eksempelvis kvalificere sig til medicinstudiet gennem frivilligt arbejde på 

lægeklinikker i Ghana, gøre sig erfaringer med journalistik på et magasin i Bolivia og med 

veterinærvidenskab ved at assistere en dyrlæge i Indien.  

 

 

 

Generelt om Projects Abroad: 

Projects Abroad er en international organisation med hovedsæde i England og med afdelinger og projekter i 27 

udviklingslande. Projects Abroad er siden grundlæggelsen i 1992 vokset markant og sendte i 2009 over 5500 frivillige 

af sted på verdensplan, heraf godt 280 danskere. Projekter tilbydes inden for bl.a. Humanitært arbejde, Undervisning, 

Natur & Miljø, Medicin & Sundhed, og Sport. Målsætningen er at tilbyde frivillige en enestående mulighed for at bo og 

arbejde i udviklingsland og hjælpe det pågældende lokalsamfund. Støtte og sikkerhed er den højeste prioritet, og der 

er følgelig lokale ansat i alle destinationer. Projekterne er tilgængelige for alle over 16 år, og den frivillige vælger selv 

startdato, projektkombination samt længde på opholdet. 


