SKAL DIN VIRKSOMHED I GANG MED
AT UDVIKLE LØSNINGER TIL
SOCIAL INNOVATION ELLER
BÆREDYGTIG UDVIKLING?
SÅ KAN I FÅ HJÆLP TIL UDVIKLINGEN VED AT SAMARBEJDE MED STUDERENDE FRA
FLYGTNINGESTUDIER OG VALGFAGSSTUDERENDE FRA TURISME PÅ AALBORG UNIVERSITET.
DE STUDERENDE KAN FX BIDRAGE
MED NYESTE VIDEN OM AT:
• Tilrettelægge evalueringer og helhedsorienterede løsninger af
fx planstrategier eller bæredygtig udvikling
• Løse konkrete samfundsmæssige problemer og evt. relatere
løsninger til bæredygtighedsmålene (FN’s Verdensmål)
• Udvikle og optimere projekter på lokalt og globalt niveau
omhandlende flygtninge eller turisme
De studerende arbejder typisk med cases, som virksomhederne foreslår.
De studerende laver analyser, der sætter brugerne i centrum, og arbejder
med opgaven fra både teoretiske og praktiske vinkler.

DET KAN FX VÆRE VED AT:
• Evaluere jeres eksisterende løsninger
• Indsamle informationer og komme med forslag til nye innovative
løsninger på virksomhedens problem
• Udarbejde konceptudkast eller løse konkrete opgaver
• Indgå i et konkret stykke arbejde i virksomheden

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED ET SAMARBEJDE
MED STUDERENDE FRA AALBORG UNIVERSITET
AAU Match hjælper dig med at finde det bedste samarbejdsmatch.
Beskriv din case på ca. én side og kontakt os på match@aau.dk
eller 9940 8090.
På match.aau.dk/projektboers kan du læse mere om, hvordan du
kan bringe ny viden i spil i din virksomhed gennem et projektsamarbejde med studerende.

I N T E G R AT I O N A F L O K A L E B E B O E R E M E D I N T E R N AT I O N A L E
GÆ S T E R I KØ B E N H AV N
En velproduceret video, der kunne bruges til at tiltrække frivilligt arbejde; dét var udbyttet, da en NGO indgik i et samarbejde med en gruppe
studerende fra AAU.
NGO’en, der driver et hostel for unge rejsende i et lokalområde i København, stillede en gruppe studerende opgaven: Hvordan kan vi integrere
vores gæster med de lokale? NGO’en ville have gruppen til at finde en løsning, der kunne vække interesse blandt de lokale i forhold til at blive
frivillige på NGO’ens hostel.
De studerende lavede interviews og observationer inden de formulerede et storyboard og producerede en video, som i dag vises på NGO’ens
hjemmeside, som NGO’en kan bruge i oplysningsøjemed.

