
nene for en lang række virksomheder, og det er nogle af 
disse firmaer, der nu indgår i samarbejdet for at komme i 
kontakt med nuværende studerende. Virksomhederne er 
kendetegnet ved at være unge, ambitiøse og ofte med et in-
ternationalt fokus, og derfor er projektleder Kenneth Sten-
kjær Pedersen glad for, at de studerendes kompetencer kan 
bringes i spil over for virksomhederne og bistå dem i deres 
videre forretningsudvikling.  

- Vi vil gerne fastholde de mange virksomheder, der selv er 
født ud af Inkubator-ordningen, så de kan være en ressour-
ce, der dels kan være aftagere for vores studerende, men i 
lige så høj grad kan fungere som mentorer og netværk, når 
nye inkubations-projekter sættes i gang. På den måde får vi 
en løbende interaktion, som alle parter får rigtig meget ud 
af. Det er kernen i et alumne-netværk, siger Kenneth Sten-
kjær Pedersen.

Også hos Michael H. J. Petersen, der er kreativ direktør i soft-
warevirksomheden Ncouraged, som bl.a. udvikler applika-

tioner til iPhone og andre smartphones, er der opbakning 
til netværksinitiativerne:  

- Det er en rigtig god ide med den her form for datingser-
vice for studerende og virksomheder. Hver gruppe får syv 
minutter til at præsentere sig selv, så vi får en indsigt både i 
de studerendes kompetencer og særligt i, om kemien pas-
ser i relation til de udfordringer vi har i virksomheden.

Blandt de studerende er der en klar international profil med 
tolv nationaliteter fra Kina over Bulgarien til Tyskland, og 
det internationale tilsnit er væsentligt for Christian Raun 
Jepsen fra ingeniør- og designvirksomheden Adapa, der 
blandt andet har udviklet en særlig støbeteknologi til be-
tonelementer.

- For os som lille og videntung virksomhed er den interna-
tionale profil blandt de studerende helt perfekt. Danmark er 
alt for lille et marked for os, så her har vi en unik mulighed 
for at få studerende med lokalt kendskab til de markeder, 
som vi mener, kunne være interessante, til at undersøge 
nogle af disse markeder nærmere.

På Aalborg Universitets iværksætterkontor SEA vurderer 
man, at denne form for matchmaking med studerende og 
virksomheder har et stort potentiale. For tiden arbejder SEA 
og IVØ på at udvikle lignende matchmaking aktiviteter for 
specialestuderende på Institut for Virksomhedsledelse og 
virksomheder udenfor inkubatorordningen i Region Nord-

Valentins Dag for 
studerende og virksomheder

Af Tor Bagger, AAU

Mandag d.14. februar var ikke kun Valentins Dag, men 
også dagen for et arrangement, hvor 50 erhvervsøkonomi-
studerende mødte ni virksomheder, der alle udspringer af 
Aalborg Universitets Inkubator-program. Arrangementet 
blev afholdt af SEA (www.sea.aau.dk) og IVØ (www.ivo.aau.
dk), og planen var blandt andet at matche de studerendes 
kompetencer med virksomhedernes forretningsudviklings-
projekter, og det er så tæt, som man kan komme real-life på 
universitetet, mener de studerendes vejleder, lektor Romeo 
V. Turcan:

- De studerende trænes i at agere professionelt og velfor-
beredt over for virksomhederne og ikke mindst sælge sig 
selv og deres kompetencer. Sådan er det også i det virkelige 
liv. De studerende skal bringe deres viden i spil, så virksom-
hederne kan se, hvad de får ud af dem, forklarer Romeo V. 
Turcan.

AAU’s Inkubator-program for studerende med forretnings-
idéer har gennem årene været med til at lægge grundste-

På Valentins Dag eksploderer aktiviteten på alverdens datingsider, og det samme 
skete, da studerende og virksomheder mødte hinanden som en del af AAU’s ar-
bejde med at skabe kontakt med erhvervslivet. 

jylland og på at udvikle en platform, hvor studerende, på 
tværs af fakulteterne, sammen kan arbejde med virksom-
hedernes problemstillinger. Det planlægges desuden at in-
volvere lokale kommuner samt professionelle sammenslut-
ninger for at styrke dette samarbejde yderligere på længere 
sigt.

Projektleder Kenneth Stenkjær Pedersen, SEA på 
Aalborg Universitet, tlf. 99 40 72 73, 
www.sea.aau.dk

Lektor Romeo V. Turcan, Institut for Erhvervsstu-
dier og Teknologiledelse og Center for Internatio-
nal Virksomhedsøkonomi, AAU, tlf. 99 40 83 15, 
www.ivo.aau.dk

Michael H. J. Petersen, Ncouraged, tlf. 51 90 95 08

Christian Raun Jepsen, ADAPA ApS, tlf. 24 22 26 
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Læs mere om Inkubator-ordningen på 
www.sea.aau.dk/Inkubatorordningen
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