
Veiledning: Letter of recommendation  
 
Letter of recommendation skal leses av universitetets inntakskontor og må derfor være på engelsk. Noen 
foretrekker å skrive på norsk, bruke Google Translate e.l. til oversettelse og korrigere oversettelsen 
fremfor å skrive direkte på engelsk.  
 
Letter of recommendation skal være kort og konsist, ikke mer enn en side, og holdes i en profesjonell 
tone. Du kommer langt med 2 setninger i introduksjons- og oppsummeringsdelene og en litt fyldigere 
hoveddel. Brevet må minimum inneholde:  

- Hvem du er og hvordan du kjenner søkeren 
- At du anbefaler søkeren og hva du baserer anbefalingen på 

 
Søkeren har oppgitt din mailadresse i sin søknad. Du får tilsendt en lenke fra irk@uj.edu.pl  der du skal 
legge inn brevet i PDF-format. Universitetet kan kontakte deg for å diskutere søkeren eller kontrollere 
opplysningene i anbefalingsbrevet.  
 
Søkeren får ikke tilgang til brevet og du står derfor fritt til å være fullstendig ærlig. Men du bør ikke skrive 
anbefalingsbrev for noen du ikke opplever at du kan anbefale, og det er viktig at du kan stå for innholdet i 
anbefalingen. 
 
Forslag til innhold og struktur i Letter of recommendation:  
 

Tittel  To whom it may concern eller Dear Sir/Madam (eller lignende)  
 

Introduksjon 
 

Beskriv hvem du er og hvordan du kjenner søkeren,  
- Er du lærer: oppgi hvilke fag du har hatt søkeren i og i hvilken periode 
- Er du leder: oppgi hvilken lederrolle du har hatt overfor søkeren og i hvilken 

periode  
 
Skriv eksplisitt at du anbefaler søkeren til studiet/-ene han/hun søker på  
(legg gjerne til utrykk som «på det sterkeste», «trygt anbefales» eller lignende, dersom 
du ønsker, vi nordmenn er av og til litt nøkterne i språket)  
 

Hoveddel 
 

Beskriv søkeren slik du kjenner ham/henne med fokus på relevante områder som gjør 
søkeren egnet for studiet/-ene han/hun har søkt på.  
 
Aktuelle områder kan være:  

- Akademiske ferdigheter og nivå 
- Arbeidskapasitet og motivasjon/engasjement  
- Problemløsning og samarbeidsevne  
- Personlige egenskaper / lederegenskaper  
- Hvordan søkeren fungerer i arbeid/undervisning generelt 

 
Kom gjerne med et konkret eksempel som understøtter din beskrivelse søkeren.  
 

Oppsummering  
 

Oppsummer hvorfor du mener søkeren vil bli en god medisin-/tannlegestudent og gjenta 
anbefalingen din basert på dette.  
 

Avslutning  Yours Sincerely (eller lignende)  
 
Ditt Navn 
Stillingsbeskrivelse  
Arbeidssted  
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