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Program for samarbejdsdag med erhvervslivet, 

departementer etc. d. 22. oktober 2015  
 

 
 
10.00 - 10.15 

 
Velkommen v/institutleder Mette Sonniks 

Kaffe og lidt brød 

 

 
 

10.15 - 11.00:  
 

Oplæg fra Ilisimatusarfik v/institut for Samfund, økonomi og journalistik 

 

1. Afdelingsleder, Maria Ackrén– eksempler på studenterdrevet projekt, hvor 

det er den studerende, der tager kontakt til virksomheder 

2. Afdelingsleder, Naja Paulsen – Journalistik i praksis – samarbejde med 

aftagere om uddannelse af journaliststuderende 

3. Studerende fra Socialrådgiveruddannelsen – oplæg om en undersøgelse de 

har foretaget om misbrug i samarbejde med Katsorsaavik 

4. Kandidat, Michelle K. Hansen om sit specialesamarbejde med KNI 
 

 
 
11.00 - 12.00  

 

Oplæg ved virksomheder/Erhvervslivet 

 

1. Oplæg v/ Royal Greenland, Lisbeth Schönemann-Paul 

 

Erfaringer med studerende i Royal Greenland og eksempler på mulige 

samarbejdsprojekter og praktikophold 

 

Om konkret projekt, hvor der har været en studentermedhjælp tilknyttet – 

ønsket var oprindeligt, at det kunne være blevet et samarbejde omkring 

en analyse af et projekt I Royal Greenland, som kunne være blevet til et 

speciale/BA 
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2. Oplæg v/Departement for Sundhed, Birgit Nicklassen 

 
Konkret muligt projekt, for samarbejde mellem departementet og en/flere 

studerende på speciale/kandidatniveau 

 

3. Skoleleder, Dorthe Bidstrup og koordinator Rita Thomsen for 

familieklasser, oplæg om specialesamarbejde om Projekt Familieklasser 

ved Kangillinnguit skolen 
 

4. Oplæg v/Grønlands Erhverv/GE – perspektiver i et samarbejde – hvad ser 

GE af mulige samarbejdsprojekter 

 
 

 
12.00 - 12.30  

 
Frokostsandwich, forfriskning og kaffe til eftermiddagen 
 

 
 

12.30 - 14.00  
 

De studerende og virksomheder har mulighed for, at mødes til videre drøftelse af 

mulige samarbejdsprojekter ved virksomhedsborde 
 

Drøftelse af rammer for projekt og/eller samarbejdsaftaler 

 
 
 

14.00 - 15.00  
 

Præsentation af et muligt aftagerpanel v/Mette Sonniks 

 

Opsamling og afrunding, plenum v/Mette Sonniks 
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