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Syddansk	Universitet	i	Sønderborg	er	Danmarks	mest	
internationale	campus	med	studerende	fra	flere	end	50	
lande.	Så	planlægger	du	en	international	karriere	som	
ingeniør,	er	du	kommet	til	det	helt	rette	sted!

Det	ganske	særlige	internationale	studiemiljø	er	perfekt	
for	dig,	der	ikke	bare	vil	være	et	anonymt	nummer	i	
rækken.	I	stedet	bliver	du	en	vigtig	del	af	et	spændende,	
aktivt	og	levende	miljø.	

Her	kommer	du	helt	tæt	på	både	medstuderende	og	
engagerede	undervisere	på	de	små	hold,	i	studie-
grupperne	og	via	masser	af	sociale	aktiviteter.	

Du	vil	hurtigt	opleve	det	stærke	sammenhold	og	lære	
folk	fra	alle	studier	og	verdensdele	at	kende.

”Det	internationale	studiemiljø	er	helt	specielt.	
Her	er	plads	og	nærvær	til,	at	hver	eneste	af	os		
kan	udvikle	præcis	de	færdigheder,	vi	ønsker.	”Sara

”Som	mechatronics-studerende	bliver	
jeg	klædt	afsindig	godt	på	til	en	spændende		
og	international	karriere	gennem	det	tætte		
samarbejde	med	områdets	store	globale		
virksomheder.	”Alec

Når	du	vælger	en	ingeniørlinje	på	SDU	Sønderborg,		
vælger	du	samtidig	at	blive	uddannet	helt	tæt	på	virkelig-
heden.	Sønderborg	har	nemlig	Danmarks	næsthøjeste		
koncentration	af	industriarbejdspladser,	der	efterspørger	
præcis	de	kompetencer,	du	får	på	SDU.	

Du	får	derfor	let	ved	at	finde	et	spændende	og	relevant		
studiejob,	hvor	dine	tanker	og	idéer	bliver	omsat	til		
morgendagens	løsninger.

Det	meget	tætte	samarbejde	mellem	SDU	Sønderborg	og	
virksomhederne	om	bl.a.	forskningsprojekter,	praktikophold	
og	studiejobs	giver	din	uddannelse	særlig	tyngde.	

Allerede	i	studietiden	får	du	vigtige	netværk,	der	styrker	din	
karriere	og	åbner	dørene	til	en	fremtid	på	den	globale	scene.	

Boost din karriere

Velkommen 
til Danmarks mest 

 
campus
internationale 



I	Sønderborg	er	der	studieboliggaranti.	Det	vil	sige,	at	du	
som	studerende	er	sikret	lige	præcis	den	boligform,	der	
passer	bedst	til	dig.	Sønderborgs	syv	kollegier	har	både	
fede	kollegieværelser	og	større	kollegielejligheder,	hvis	du	
ikke	er	alene.	Faciliteterne	er	gode,	og	det	sociale	liv	er	helt	
i	top.	

	
Du	bor	dør	om	dør	med	studerende	fra	hele	verden	og	kan	
frit	vælge	hvilke	af	de	mange	forskellige	sociale	aktiviteter,	
du	vil	være	en	del	af.

Kollegielivet	i	Sønderborg	er	ikke	alene	superfedt	–	det	er	
også	billigt!	Den	nemme	adgang	til	billig	bolig	og	relevante	
studiejobs	samt	rabatter	på	caféer,	sportsklubber	og	meget	
mere	betyder,	at	der	bliver	plads	i	din	økonomi	til	alt	det	
sjove.

”Kollegielivet	i	Sønderborg	
er	fedt,	sjovt	og	socialt.		
Jeg	har	venner	fra	hele	verden		
lige	om	hjørnet.”Christian

I	Sønderborg	er	der	noget	nyt	at	opdage	og	opleve	hver	
dag,	for	der	er	ligeså	mange	events	og	kulturelle	tilbud,	
som	der	er	dage	i	året.	Det	gælder	alt	lige	fra	lokale	bands	
til	internationale	superstjerner,	fra	caféer	til	gourmet-	
restauranter,	fra	miniput	til	tophåndbold,	fra	vandretur	til	
ekstremsport,	fra	gårdbutik	til	shoppingcenter,	fra	biografer	
til	bogcaféer,	fra	street	art	til	kunstudstillinger	og	fra	intim-
koncert	til	musikfestival.	Og	sådan	kunne	vi	fortsætte	den	
lange	liste	i	det	uendelige.

Samtidig	har	Sønderborg	mere	end	700	frivillige	foreninger	
og	sportsklubber,	der	gør	det	let	at	dyrke	lige	præcis	din	
interesse.

Sidst	men	ikke	mindst	er	der	lige	det	der	med	Sønderborgs	
beliggenhed	i	porten	til	Europa	–	blot	et	stenkast	fra	den	
dansk-tyske	grænse	og	metropoler	som	Hamborg,	Flens-
borg	og	Kiel.	For	også	her	venter	en	verden	af	oplevelser	
på	dig.

Cool kollegie-

og kvalitet

Du kommer
ikke til at kede dig 

i Sønderborg!

”Jeg	er	vild	med	Sønderborg	
-	med	byen,	vandet,	naturen	og		
de	mennesker,	der	bor	her.		
Her	sker	altid	noget.	Og	Flensborg		
er	bare	en	kort	bustur	herfra.	”Dunia

liv med kant 



Hvis	du	overvejer	at	kickstarte	din	internationale	karriere	
som	ingeniørstuderende	på	SDU	i	Sønderborg,	har	du		
sikkert	tusind	forskellige	spørgsmål.

Vi	sidder	klar	til	at	besvare	hver	eneste	af	dem	om		
alle	facetter	af	studielivet	på	SDU	i	Sønderborg.

Mød dine kommende 
medstuderende

Besøg
www.ing.zone 

med os

Mark
24 og fra Esbjerg. Læser 
Innovation & Business.  

Vil være projektleder inden 
for R&D. Har udfyldt sin 
første patentansøgning.

Sara
21 og fra  Sønderborg. 

Læser Interaction design 
og vil tage en phd. før en 

karriere i health care.  
Junglerer fem  

forskellige studiejobs.

Alec
21 og fra USA.  

Studerer Mechatronics og 
er vild med med robottek-

nologi. Bor på kollegium og  
synes det er fedt og billigt.

Dunia
22 og fra Bolivia. Har valgt 
Interaction design og sat-
ser på en fremtid inden for 
kreative platforme. Bor på 
kollegium og er helt vild 

med Sønderborg.

Marcus
23 og fra København.  
Studerer Innovation & 
 Business og drømmer 

 om at starte egen virk-
somhed.  

Elsker det inter- 
nationale studiemiljø. 

Christian
22 og fra Viborg. Læser 

Mechatronics og planlæg-
ger en karriere inden for 

engineering management.  
Bor på kollegium, løbetræner 

og er academic advisor.

Niklas
25 og fra Hamborg. Læser 

Innovation & Business, 
der skal bane vejen for en 
fremtid i transport- eller 
energisektoren. Synes 

samarbejdet med det glo-
bale erhvervsliv er genialt. 
Deler lejlighed med fem 

andre studerende. 
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•	 Uddannelsen	åbner	for	globale	karrieremuligheder

•	 SDU	Sønderborg	er	Danmarks	mest	internationale		
	 campus	med	70	%	udenlandske	studerende	fra		
	 flere	end	50	lande

•	 Studerende	ved	SDU	Sønderborg	har	let	ved	at			
	 finde	relevante	studiejobs	i	områdets	førende		
	 globale	virksomheder

•	 SDU	Sønderborg	udbyder	bl.a.	fire	målrettede		
	 ingeniør-profiler:	Software,	elektronik,	mekanik		
	 og	mekatronik

•	 Der	er	studieboliggaranti	i	Sønderborg

•	 I	Sønderborg	er	der	ligeså	mange	events	og		
	 kulturelle	tilbud,	som	der	er	dage	i	året
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