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myplan 20L0
- studerende i dag, iverksretter i morgen
Ivrerks retterworkshop for studerende

3W BestPractice

Konceptbeskrivelse:
Workshoppen "myplan - studerende i dag,
iverksetter i morgen' blev afholdt forste
gang i ugen fra den 9. til den 13. august
2010 pä campus ved de hojere lereanstal-
ter i Flensborg og Kiel med stor succes.
Der deltog 20 studerende og medarbejdere
fra de forskellige hojere lereanstalter i
Schleswig-Holsten i workshopprojektet.

Projektet "mlplan'pä rvers af forskel-
lige hojere lereanstalter er opstäet pä
baggrund af arbejdet med "L@INC'"-
projektet, der er finansieret afdet tyske
okonomi- og teknologiministeriums
(BMWi) "EXIST"-stotteprogram, der skal
stotte udskillelse af selvstendige firmaer
fra videnskabelige institutioner. Inden for
rammerne af et frelles arbejde i netverket
opstod der en ide om at tilbyde en falles
workshop pä en uge for studerende, der
er interesseret i at starte egen virksomhed,
ud fra de forskellige faglige kompetencer
pä de hojere lereanstalter Universität
Flensburg, Fachhochschule Flensburg og
Muthesius Kunsthochschule Kiel.

I workshoppen, der er opbygget pä bag-
grund af en iverksatterproces, forbandt
de deltagende hojere lereanstalter Univer-
sität Flensburg, Fachhochschule Flensburg
og Muthesius Kunsthochschule Kiel deres
noglekompetencer inden for "Personlig-

hed samt social- og metodekompetence",

"Kreativitetsmanagement og udformning"
og "Erhvervsrelaterede losninger" integre-

rende og interdisciplinert med hinanden.

I forlengelse af den ugelange workshop

atholdes der regelmessigt efterfolgende

moder. Det er mälet at sikre beredygtig-

hed/opfolgende vejledning og ogsä atfolge

deltagerne i de efterfolgende mäneder som

samtalepartner.

Mäl gr r-rp peb esk r ivel se:
Mlplan er rettet mod studerende fra alle

fag pä de forskellige hojere lereanstalter i

Schleswig-Holsten, der er interesseret i at

starte egen virksomhed. I workshoppen

blev studerende, der er interesseret i etab-
lering af egen virksomhed, introduceret

til noglekompetencer og netverker, der er

relevante for iverksettere.

Benefit for udbyder:
Workshoppen indledte kontakten til stu-

derende, der er interesseret i at starte egen

virksomhed, understottede opbygning og

udvikling af netverker blandt deltagerne

og med eksterne erhvervspartnere og

fremmede lareanstalternes eget tvarfag-
lige projektarbejde.



Market i r-rgel<senrplcr:
Der blev reklameret for arrangemen-

tet med flyers, artikler i pressen og pä

projektets hjemmeside www.myplan20 I 0.

de. Som forudgäende markedsforing blev

der desuden afholdt et falles myplan-

optaktsarrangement pä Campus Flensburg

den 1. juni 2010. Der deltog over 100 ge-

ster fra hojere lereanstalter, politik og er-

hverv. Hovedtalerne var dr. Elmar Konrad

fra TU Dortmund og Hubertus Bessau fra

det succesrige iverksetter-opstartsprojekt
mymuesli.

Om projektet EXIST:

EXIST - virksomhedsetablering pä

baggrund af videnskaben. Mälet med

stotteprogrammet EXIST er at forbedre

iverksatterklimaet og udbredelsen af

iverksetteränden ved de hojere lerean-

stalter og forskningsinstitutter uden for

universiteterne i Tyskland samt at oge

antallet af nye teknologiorienterede og

videnbaserede virksomheder.
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Kontaktinformation:
Projekt EXIST/ myplan 2010

info@myplan20l0.de
www.myplan2010.de
www.exist.de

Universität Flensburg
Fachhochschule Flensburg
Muthesius Kunsthochschule Kiel

Kontahtperson:

Universität Flensburg:
Projekt EXIST/ myplan 2010
Anke Sadowski,
Auf dem Campus l,D-24943 Flensburg
Tlf.:0049 176226250 60
E-Mail: exist@uni-fl ensburg.de,
anke.sadowski@uni-fl ensburg.de

Sprog:
Anke Sadowski taler tysk, engelsk, dansk
og spansk.


