
Er det noget  
for din virksomhed?

Kontakt:

Studie- og uddannelsesleder 
Jesper Piihl 
Tlf. 6550 1359 
E-mail: jpi@sam.sdu.dk

Daglig leder 
Lone Toftild 
Tlf. 6550 1392 
E-mail: lft@sdu.dk

Find mere information om  
HA - ENIN-uddannelsen på 
www.sdu.dk/studieinfo/ha_enin

Syddansk Universitet 
Universitetsparken 1 
6000 Kolding

Erfaringer med at være  
værtsvirksomhed for en  
HA - ENIN-studerende

Få en innovativ 
studerende 
tilknyttet 
din virksomhed

Bliv værtsvirksomhed for  
en studerende i erhvervs-  
økonomi med speciale i  
entreprenørskab og innovation

- og hold din virksomhed  
opdateret med den sidste  
nye viden inden for området.

Jeg kan varmt anbefale at have en  
HA - ENIN-studerende tilknyttet.  
Det bringer friske meninger og  
holdninger ind i virksomheden.

Jan Eisby, Salgsdirektør,  
Vetaphone A/S

Vi har haft stor gavn af at have en  
HA - ENIN-studerende tilknyttet. 
Vores studerende har haft både små  
og store projektopgaver, som er blevet 
løst meget tilfreds stillende. Det har 
været en stor hjælp for os, at hun 

kunne være tov holder og bidrage konstruktivt i det 
daglige arbejde.

Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent,  
Middelfart Erhvervscenter

Hos Sjølund A/S har vi haft et stort 
udbytte af at have en HA - ENIN- 
studerende tilknyttet. Virksomheden 
har i de senere år været inde i en 
rivende udvikling, der har afspejlet 
sig i en række projekter. Den stude-

rende har bidraget aktivt i dette arbejde og været en 
uundværlig ressource, der ikke som den resterende 
organisation er hængt op på daglige rutiner.

Søren Ravn Jensen, Adm. direktør og ejer, Sjølund A/S



Hvilke krav stilles der til en  
værtsvirksomhed?

1.  Der skal være en engageret kontaktperson 
i virksomheden, som den studerende kan  
rådføre sig med.

2.  Der skal stilles en arbejdsplads til rådighed,  
dvs. pc, bord, mv.

3.  Virksomheden skal have mere end 5 ansatte.

Det er omkostningsfrit at få en HA - ENIN-studerende 
tilknyttet, men vi opfordrer til, at virksomheden dæk-
ker den studerendes evt. transportudgifter.

Hvordan matches studerende  
og virksomheder?
De studerende er selv ansvarlige for at finde en 
værtsvirksomhed, og de kontakter derfor selv  
virksomhederne gennem en ansøgning,  
et besøg eller et telefonopkald. 

Når virksomheden og en studerende har lavet  
aftale om en studieplads, underskrives en  
samarbejdsaftale af både virksomheden,  
den studerende og Syddansk Universitet.

Den studerende starter i virksomheden i løbet af 
foråret – efter nærmere aftale. Den studerende vil 
herefter være i virksomheden i de perioder,  
hvor der er undervisning:

 •  Fra første onsdag i september til  
ultimo december

 •  Fra første onsdag i februar til ultimo maj

 •  Januar og juni er eksamensmåneder

Den anden halvdel af tiden indgår den studerende i 
virksomhedens daglige arbejde. Den studerende kom-
mer med den sidste nye teori og kan derfor arbejde med 
opgaver inden for bl.a.:

 • Økonomistyring/regnskab

 • Organisation

 • Marketing

 • Entreprenørskab

 • Ledelse

 • Administrative systemer

 • Innovationsledelse

 • Projektledelse

 • Forretningsudvikling

Virksomheden får desuden en unik mulighed for at få 
analyseret og håndteret forskellige praktiske problem-
stillinger ud fra en teoretisk synsvinkel.

Hvorfor blive værtsvirksomhed?
Alle taler om, at innovation er vigtig, men inno vation 
kommer ikke af sig selv. Som værtsvirksomhed for en  
HA - ENIN-studerende kommer du på forkant med 
innovation, fordi du får:

 • fokus på innovation

 •  adgang til ny viden inden for erhvervs økonomi 
i almindelighed og innovation i særdeleshed

 •  tilknytning til det erhvervsøkonomiske  
fagmiljø ved SDU i Kolding

Og samtidig med, at du får en ekstra ressource i virk-
somheden, tager du ansvar og hjælper med at ud dan ne 
fremtidige erhvervsøkonomer, så de har både en teore-
tisk og en praktisk vinkel på deres uddannelse.  
Lidt ligesom en ’gammeldags’ mesterlære.

Hvad er HA - ENIN?
HA - ENIN er betegnelsen for studerende ved SDU i  
Kolding, der læser en 3-årig bacheloruddannelse i  
erhvervsøkonomi med fokus på ENtreprenørskab  
og INnovation.  Uddannelsen giver adgang til at  
læse videre på cand.merc.

Som noget helt unikt for uddannelsen skal de studerende 
have en ulønnet studieplads i en værtsvirksomhed 1 dag 
om ugen i de sidste 2 år af deres studieforløb. I løbet af 
perioden skal den studerende udarbejde projektopgaver 
med udgangspunkt i virksomheden og dens udvikling – 
på baggrund af den studerendes aktuelle undervisning.

Hvordan foregår det?
Den studerende vil være i virksomheden en hel arbejds-
dag om ugen – og det er altid onsdag. Ca. halvdelen af 
tiden arbejder den studerende med opgaver, som løses 
med udgangspunkt i den aktuelle undervisning og i 
virksomheden. Er den studerende fx i gang med at lære 
om marketing, skal han/hun lave en opgave om virksom-
hedens marketingplaner og -muligheder. 

Alle taler om, at innovation  
er vigtig, men inno vation  
kommer ikke af sig selv


