Nyhedsbrev
Information til værtsvirksomheder for 6. semester studerende
De studerende på 6. semester er ved at skrive bacheloropgave, hvilket betyder at
deres ophold hos Jer er ved at være ved vejs ende. Vi håber I har haft et godt
forløb og at det har været lærerigt for både Jer og den studerende. Vi har fra
Syddansk Universitet været glade for samarbejdet og vil gerne takke for Jeres
indsats.
I september 2006 startede et nyt hold HA-enin studerende, der nu har påbegyndt
deres søgning efter værtsvirksomheder. Det er derfor oplagt for Jer at tage en ny
studerende ind allerede nu, så vedkommende kan finde sig tilrette og blive oplært
af den ældre studerende. Vi inviterer Jer dermed til Matchmaking møde onsdag d.
28. feb. hvor der er mulighed for at møde de nye studerende.
I vil modtage yderligere information pr. mail.

Vigtige datoer
27. februar: For-møde til Karrieredagene for naturvidenskab
5. marts: CV-kursus
8. marts: Karrieredagene
12. marts: Praktikdating for virksomhedskommunikation
14. marts: Jobsøgningskursus
3.-9. april: Påskeferie
11. april: Uopfordrede ansøgninger
11. april: Semesterstartsmøde 2., 4. og 6. sem. m/virksomheder
19. april: Project Management Afternoon,
24. april: Netværk - din vej til ønskejobbet
3. maj: Kandidatmøde
9. maj: Jobsøgningskursus

Semesterstartsmøde
Til det kommende
semesterstartsmøde d.
11 april 2007, vil lektor
Ann Clarke holde forelæsning omkring virksomhedens segmentering, Hvad, hvorfor og
Hvordan – så kom og
hør et spændende indlæg og selv være aktiv!

Vidste du at …
SDU har deres eget
månedsblad ”Ny viden”.
Her er der aktuelle
artikler om forskning og
uddannelse.
Det er gratis at
abonnere på den trykte
udgave af Ny Viden.
Abonnement kan
bestilles fra dette link:
http://www.sdu.dk/Adm/rubrik/abo
nnement/nyt_abonn.htm

Inspiration til arbejdsopgaver
Som studerende i MAD House har vi mange forskellige opgaver. Der er dog mest tale om etablering af nye
projekter. Vi indsamler viden, forarbejder den, etablerer projekter og til sidst gennemfører vi dem.
Vi har i de sidste par måneder arbejdet med et netværksprojekt for en større dansk virksomhed, som afsluttes med
et heldagsarrangement. Vi som studerende har stået for en del af det praktiske arbejde omkring arrangementet,
heriblandt indsamling af data, udarbejdning af materiale, samt planlægning.
Hilsen Charlotte, MAD House

Forskning
I et samarbejde mellem Syddansk Universitet, CESFO og Iværksætterakademiet IDEA i Kolding, har vi d. 16.
januar 2007 udgivet vores årlige GEM rapport omkring iværksætteri med titlen ”Entrepreneurship in
the Regions in Denmark” af lektor Thomas Schøtt, hvor fokus i år ligger på en sammenligning
regionerne imellem, og Danmark kontra Island og Australien.
Alle værtsvirksomheder kan gratis rekvirere et eksemplar af rapporten ved henvendelse til sfj@sam.sdu.dk
og yderligere eksemplarer kan købes for kr. 95,- samme sted.
Samtidig udgav CESFO bogen: GEM antologien ”Iværksætterne og de etablerede virksomheder” af Torben
Bager m.fl. Som kan købes på Børsens Forlag.

Links til fagbeskrivelser – se hvad de studerende foretager sig!
HRM i SMV:
Markedsføring:
Organisation:
Erhvervsøko. seminar:
Bachelor:
Jura:
International økonomi:

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag.shtml?fag_id=1840
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag.shtml?fag_id=2016
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag.shtml?fag_id=1596
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag.shtml?fag_id=1568
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag.shtml?fag_id=1857
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag.shtml?fag_id=1478
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag.shtml?fag_id=1524

Næste nyhedsbrev
udkommer :
15. maj 2007

