
Dette projekt er blevet finansieret 

med støtte fra den 

Europæiske Kommission

www.uni-key.eu

www.uni-key.eu  

Udløsning af det latente i

værksættermindset 

i mobile studerende

Partnere

Projekt Manager: Mr. Thomas Berger –

 
Institute inter. Research e.V – berger@inter-research.de

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.

Denne publikation forpligter kun forfatteren, og 

Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.



9 partnere har udviklet et e-learning træningskursus 
med formål at udvikle iværksætter mindsettet af 
løsgående studerende. Kurset er rettet mod Erasmus 
trainees og SME’ere. En plads i en lille virksomhed 
tilbyder studerende et specielt perspektiv på iværk-
sætteri:
De kommer til at udføre diverse opgaver samtidig 
med at de møder alle de ansatte, specielt virksomhe-
dens ejer. Med det online Uni-Key kursus opnåes en 
dyb forståelse af firmaets struktur og iværksæt-
terevner.

Uni-Key undervisningsmoduler:
•   Velkomst! Mobilitet af studerende og iværksætteri i 

kontekst
•  Klar til start! Planlæg et praktikophold I udlandet.
•  Planlæg succes! Selvorganisation, problemløsning 

og økonomi.
•  Har du hørt? Håndter fortroligt og etisk udfor-

drende situationer
•  Jeg har en idé...! Identificer samarbejdsmuligheder 

mellem hjemme- og værtinstitutioner 
•  Vend skuden! Håndter underudfordring og overb-

elastende situationer
•  Nyd successen! Rapporter om praktik aktiviteter, 

håndter re-integration (opfølgning) processer
•  Hvordan man vejleder internationale praktikanter 

og ansatte (modul målrettet mod arbejdsgivere)

• 7 moduler for international studerende

• 1 modul for vejledere og organisationer

• 2 forsøgsfaser med 81 tilmeldte studerende fra 5    

lande

• E-learning kursus gennemførselsprocessen (alle 

moduler) > 65%

• 43 tilmeldte arbejdsgivere

• 1 socialt Facebookspil, Business Edition af Trivia 

Heroes

• 2 omgange af X-Challenge iværksæt-

terevnekonkurrence

• 6 storvindere, 6 hovedpræmier (en tur til Brussels!)

• Hjemmeside, læringsplatform, Facebook, Twitter 

og LinkedIn tilgængelig online og mobilt

• ”On-line Erasmus Academy”:

Udnyttelse af resultater via partnerskaber og 

fremtidlige investeringer

Vi fik positive feedback fra vores kursister!

Meget godt. Nemt at læse, nemt at forstå. Sjovt!

Jeg nød opgaven: ”Getting to know each other” fordi jeg 
er meget interesseret i andre studerendes historier.

Modulet var meget spændende og nemt at udføre.

Spørgeskemaet var et nyttigt værktøj til reflektion over 
ens motivation, kapacitet og viden omkring at være 

en iværksætter.

Kurset var fantastisk og dette stod klart helt fra det 
første modul.

Jeg synes det er en glimrende idé at inkludere videoer i 
hvert modul og det er også en god idé at inkludere en 

video af en studerende der oplever praktikpladser i 
udlandet.

Jeg kan lide denne model. Hver gang, uanset hvad vi gør 
skal vi tænke på budget, omkostningerne og det er 

nødvendigt med en god plan.
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Innovative undervisningsmoduler 

for europæiske studerende 

og deres arbejdsgivere

Uni-Key – Gøre europæiske praktikpladser til 

læringsmiljøer for iværksætterkompetencer 

som en nøglekompetence for dimittender fra 

europæiske universiteter


