OVERSIGT OVER SAMARBEJDSMULIGHEDER

SOMMERFERIE

PRAKTIK/PROJEKT
primo september
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FAGSPECIFIKKE KOMPETENCER

AKADEMISKE KOMPETENCER

• Interkulturel forståelse

• IT

• Sprog

• Kommunikation

• Økonomi

• HR og ledelse

• Organisation

• Markedsføring og salg

•
•
•
•
•

www.sdu.dk/slagelse
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Analysere komplekse problemstillinger
Fremsætte nye, innovative løsningsmodeller
Lave undersøgelser – indsamle og analysere data
Systematisere og bearbejde kompleks viden og data
Kommunikere komplekse problemstillinger til forskellige
målgrupper

www.sdu.dk/jobbank

SDU RIO

EKSAMENSMÅNED
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EKSAMENSMÅNED

PROJEKT
DIPLOMINGENIØR
PRAKTIK

PRODUKTARK OVER SAMARBEJDSMULIGHEDER

STUDIEJOB

PRAKTIK/PROJEKT
FORLØB
Praktisk periode:

Konkrete opgaver:
• Udvikling
• Drift
• Ad hoc

FÆRDIGUDDANNEDE

FÅ SUCCES MED
ANSÆTTELSEN

• En eller et par primære opgaver
med fagspecifikt fokus

Teoretisk periode:
• Specifikt fagligt fokus
• Aktuelle problemstillinger eller
skuffeprojekter

Driftsorienteret periode:
• Konkrete opgaver
• Udviklingsorienterede opgaver
• Ad hoc

Sparringsforløb omkring ansættelse og fastholdelse

Ingen krav fra Universitetet

Krav fra Universitetet
(Vejleder godkender praktikken)

Krav fra Universitetet
(Vejleder godkender projektet)

Ingen krav fra Universitetet

Krav om deltagelse i prokjektet
KOMPAS**
Målgruppe: SMV’er

Opstart når som helst

Opstart typisk i februar eller
september afhængigt af studie

Opstart typisk i februar eller
september afhængigt af studie

Opstart når som helst

Opstart når som helst frem til
ultimo 2019

Ubegrænset varighed

Varighed 2-5 måneder

Varighed 2-5 måneder

Ubegrænset varighed

Varighed: 4 møder hen over et år

Ca. 8-15 timer i ugen

Ca. 15-37 timer i ugen. Udover tid
til at følge undervisning samtidigt

Afhænger af opgavens størrelse

Fuldtidsstilling

Tilbud til dig i virksomheden, der
ansætter

Arbejder typisk hos virksomheden

Arbejder typisk hos virksomheden

Arbejder typisk hjemmefra

Ansat i virksomheden

Sparringsforløbet finder sted på
virksomheden eller på SDU efter
aftale

Løn efter kvalifikationer
(forhandles med kandidaten)

Ulønnet*
(evt.omkostningsdækning samt
andre udgifter)

Ulønnet
(evt.omkostningsdækning samt
andre udgifter)

Løn efter kvalifikationer
(forhandles med kandidaten)

Når du deltager i KOMPASprojektet, indebærer det De
minimis statsstøtte

*Undtaget for ingeniører, som lønnes med 14.500 kr. månedligt (kilde: www.ida.dk). Virksomheden må give en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden
(kilde:www.skat.dk). **KOMPAS er et EU-projekt målrettet små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, der agerer inden for områderne oplevelseserhverv, energi og velfærdsinnovation. Tal med en konsulent for uddybende dialog om tilbuddet og kriterier for deltagelse.

Fokus på bl.a.:
• Jobprofil og opslag
• Jobsamtale
• Opstarten samt det første år

www.sdu.dk/jobbank

SDU RIO

Driftsorienteret periode:

PROJEKT
(BACHELOR/SPECIALE)

