
SDU Talentprogrammet i Iværksætteri – FAQ 

 

Hvad fokuserer SDU Talentprogrammet i Iværksætteri på? 

I løbet af talentprogrammets aktiviteter faciliterer vi en hurtig skabelse af stærke startups. For at opnå et 

vellykket resultat underviser vi i at udvikle kompetencer og færdigheder inden for en række aktiviteter som: 

idedannelse, forretningsudvikling, hurtig udvikling af prototyper, growth hacking, samskabelse, marketing 

og salg.  

 

Hvornår finder SDU Talentprogrammet i Iværksætteri sted? 

SDU Talentprogrammet i Iværksætteri kører fra september til juni og er et ekstracurriculært program. Det 

betyder, at aktiviteterne i programmet gennemføres ved siden af den fastlagte undervisning, du har i din 

studieordning. De forskellige workshops ligger i weekender og på enkelte aftener, foruden det arbejde med 

idéen, du som studerende ligger i din fritid.  

 

Hvor lang tid tager SDU Talentprogrammet i Iværksætteri? 

SDU Talentprogrammet i Iværksætteri repræsenterer en arbejdsbyrde på 20 ECTS, hvilket er omkring 12 

timer om ugen. ECTS-pointene bliver tildelt den studerende efter færdiggørelse af programmet og er 

ekstracurriculære ECTS-point, hvilket betyder, at de ikke kan ombyttes med andre kurser. Du vil derfor 

færdiguddanne sig med 20 ECTS mere end normen for din universitetsgrad (bachelor eller kandidat), men 

uden merbetaling, som man ellers skal, hvis man ønsker at tage flere ETCS end det foreskrevne fra 

studieordningen. Efter programafslutningen resulterer disse ekstra 20 ECTS i en særlig anerkendelse, der 

uddeles som et ekstra bevis ved siden af dit eksamensbevis. 

 

Hvem søger vi? 

Vi leder efter ansøgere, der i oktober 2019 som minimum er på tredje år af deres bachelor eller som er 

startet på deres kandidatgrad. Desuden søger vi studerende, der er passionerede omkring iværksætteri, og 

som har stort potentiale og ambitioner om at starte et nyt projekt. Den studerende må ikke have udsat sine 

studier og det er vigtigt, at den studerende kan deltage i alle aktiviteter, hvorfor studerende med et 

semester i udlandet eller praktik ikke deltage.  

 

Hvordan vælger vi deltagerne? 

I år er ansøgningsfristen den 16. september 2019, hvor vores dommerkomité umiddelbart efter gennemgår 

ansøgningerne og udvælger 30 studerende til en optagelsessamtale. Efter den indledende samtale med 

programlederne, vælges de sidste 25 deltagere. Udvælgelsen udføres i to trin:  

- Først skal kandidaterne opfylde de grundlæggende krav (ingen udsættelse af studie, bestået andet 

års bachelor og til stede i Danmark).  



- For det andet vil vi se på kandidaternes erfaring, ambition og potentiale for at starte en startup 

under programmet.  

 

Hvad er fordelene ved at deltage i SDU Talentprogrammet i Iværksætteri? 

Deltagerne i SDU Talentprogrammet i Iværksætteri vil få en særlig anerkendelse sammen med deres 

eksamensbevis ved rettidig eksamen. Programmet har til formål at give deltagerne mulighed for at 

dimittere med en velfungerende startup samt opnåelse af entrepreneurielle kompetencer, som kan styrke 

den studerende til at arbejde videre med sin startup eller til at indgå i en anden virksomhed, da den 

studerende opnår en ny forståelse for flere aspekter af erhvervslivet.  


