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Vil I samarbejde med

en studerende?

Samarbejde med en studerende
På Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Købehavns Universitet vil vi gerne skabe bro mellem studerende og erhvervslivet.
Derfor opfordrer vi de studerende til at etablere samarbejder med
virksomheder og organisationer undervejs i deres studier. Vi er
af den overbevisning, at det ikke kun er den studerende, der får
noget ud af samarbejdet. Som virksomhed eller organisation er
der også en lang række fordele:
• I får en motiveret studerende med opdateret viden
• Mulighed for at opbygge et netværk med instituttet og vores
forskere
• Førstehåndserfaring med de studerendes kompetencer
samt unik mulighed for at se en potentiel medarbejder an
• Give et positivt og attraktivt billede af jer som arbejdsplads
og vække den studerendes interesse for jeres felt
De studerende kan lave et projekt hos jer med afsæt i en konkret
opgave. Eller med udgangspunkt i en problemstilling i jeres virksomhed, kan en studerende skrive bachelor- eller specialeprojekt
i virksomheden. I begge tilfælde modtager den studerende SU
under forløbet.

Sådan kan kan I samarbejde
Projektforløb
Den studerende forventes at få et indblik i og være en del af jeres
dagligdag, udfordringer og opgaver. Forløbet afsluttes med at den
studerende udarbejder en rapport over forløbet og en efterfølgende
mundtlig prøve.
Tidsforbruget og rammerne for et projektforløb afhænger af den
enkelte studerendes studieordning og kan derfor variere. Institut
for Plante- og Miljøvidenskab bistår altid med rådgivning omkring
projektforløb, så alle studieordningens regler overholdes.
I mange tilfælde vil et projektforløb strække sig over fuldtid i 9 uger
eller halvtid i 18 uger.

Samarbejde om bachelor-eller specialeprojekt
For virksomheder er det oplagt at lave samarbejde med studerende i
forbindelse med, at de skriver bachelor eller speciale.
Et virksomhedssamarbejde er med til at give de studerende de
bedste muligheder for at arbejde med problemstillinger, de vil møde
når de er færdiguddannet. For jer er det en mulighed for at gøre en
næsten færdigguddannet opmærksom på karrieremulighederne i
lige netop jeres virksomhed.
Som virksomhed er I med til at stille de bedste muligheder og rammer til rådighed, så begge parter får det optimale ud af samarbejdet. Det skal udfærdiges en aftale mellem jer, den studerende og
vejlederen fra universitetet, så forventningerne er afstemt.
Særlige regler vil fremgå af den studerendes studieordning, som
universitet vejleder den studerende i.

