
Partnerskab med SDU 

SDU har tradition for et godt samspil med det 
omkringliggende samfund. Vi igangsætter løbende 
initiativer, der hjælper studerende med at 
samarbejde med virksomheder og offentlige 
organisationer som en del af deres uddannelse. Vi 
har også fokus på at sikre en god overgang fra 
studieliv til arbejdsliv. 

Mange virksomheder, fagforeninger og andre 
aktører spiller aktivt ind i dette arbejde. Nogle 
ønsker imidlertid at udvide samarbejdet, så de 
opnår en generel synlighed, dér hvor SDU’s 

studerende orienterer sig om karrieremuligheder. 

Et erhvervspartnerskab er derfor et tilbud til 
virksomheder og organisationer med særlig 
interesse for synlighed overfor den brede 
målgruppe af studerende på SDU. Samtidig er 
det en mulighed for et samarbejde med 
universitetet som led i en employer branding- og 
rekrutteringsstrategi. 

Erhvervspartnerskaberne er en mulighed for både 
private og offentlige virksomheder, fagforeninger og a-
kasser. 

SDU favner ca. 30.000 studerende, 
som fordeler sig på fem campusser 

Studerende i campusbyerne: 

 

Odense:               22.558  

Kolding:                 2.594 

Slagelse:                2.141 

Sønderborg:          1.283  
Esbjerg:                 1.098 
 

Tryk: Byerne i grafikken linker 
til yderligere information. 

Uddannelsesudbud Esbjerg 

→ Biologi, kemi og natur 

→ Fysik, matematik og nanoteknologi 

→ It , elektronik og programmering 

→ Pædagogik, psykologi og undervisning  

→ Kunst, musik og design 

→ Sprog, kultur og historie  

→ Erhvervsøkonomi, handel og ledelse  

→ Teknik, konstruktion og udvikling  

→ Medier, kommunikation og information 

→ Samfund, politik og økonomi 

→ Medicin, sundhed og pleje 

Kolding 

Slagelse 
Odense 

Sønderborg 

 

 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/soenderborg/?gclid=EAIaIQobChMIl7PMp4209wIVeBPUAR3x_ANhEAAYASAAEgLG2fD_BwE
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/odense/?gclid=EAIaIQobChMIgIjmtY209wIVCDdgCh2eJg37EAAYASAAEgKN5PD_BwE
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/slagelse
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/kolding
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/esbjerg


I et samarbejde får du 

Fast kontaktperson      
i relation til 
partnerskabet 

Dialog med SDU om samarbejdsmuligheder er 
naturligvis tilgængelig for alle, men som 
erhvervspartner har du ofte et ønske om at fastholde 
fokus på din eksponering på tværs af SDU’s mange 
uddannelsesretninger. Derfor får du i relation til 
partnerskabet en fast kontaktperson, der kan hjælpe  
 dig med at navigere rundt på universitetet. 
 

Invitation til tiltag  
 og events på 
SDU, der matcher 
din virksomheds 
employer 
branding-strategi 

Med et erhvervspartnerskab får du direkte invitationer 

 og påmindelser om aktiviteter på universitetet, der er 
relevante for dig og dine rekrutteringsbehov. 

Opdateringer fra 
SDU 

SDU sender dig relevant nyt og tager initiativ til den 
løbende dialog om samarbejdet. 

Synlighed 

Præsentation på 
SDU’s 
hjemmeside 

På SDU’s hjemmeside kan du præsentere din  

og karriererelevant information. 
Repræsenterer du en faglig organisation, kan præsen tationen 
f.eks. indeholde gode råd til jobsøgning. 

Pris: kr. 25.000 årligt (Ekskl. moms) 

Vil du vide mere? Kontakt SDU RIO. 

SDU RIO (Research & Innovation Organisation) 
understøtter samarbejdet mellem SDU, 
erhvervslivet og de offentlige myndigheder. 

Vi arbejder for at opfylde universitetets 
målsætning om at skabe værdi for og med 
samfundet. 

 

Kontakt: erhvervspartner@sdu.dk 
www.sdu.dk/blivpartner 

Deltagelse i 
relevante digitale 
kampagner fra SDU 

Som del af SDU’s digitale information til studerende bliver 
du inviteret til at deltage med case-historier, gode råd fra et 
aftagerperspektiv o.lign. Dermed fremviser du  din 
virksomhed som en attraktiv arbejdsplads og giver de 
studerende relevant karriereforberedende viden. 

Synlighed på 
SDU’s infoskærme 

SDU har infoskærme placeret flere steder på alle 
universitetets campusser. 
Din præsentation bliver vist i et rul med andre 
informationer hele studieåret igennem. 
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