Studieopgave
eller
studiepraktik
FAKTA
Studieopgave - få løst en
opgave på teoretisk niveau
En studieopgave er en mulighed for at få et oplæg til, hvordan
virksomheden kan løse en udfordring eller opgave. Den studerende løser typisk opgaven hjemme og uddannelsesinstitutionen giver karakterer for de teorier den studerende har valgt at
anvende for at løse opgaven. Løsningen er derfor mere teoretisk
fokuseret end f.eks. studiepraktikken.
Studieopgaven er som udgangspunkt ulønnet, men virksomheden godtgør ofte evt. kørselsomkostninger. Nogle gange vælger
virksomheden efterfølgende at ansætte den studerende til udførelsen af opgaven.

FAKTA
Studiepraktik - få løst en
specifik opgave
Studiepraktik er en mulighed hvor virksomheder kan få analyseret og udført en opgave, der fastlægges sammen med den
studerende inden praktikstart. Praktikperioden er typisk på 3
måneder og tidspunktet er fastlagt af studieforløbet. Den studerende arbejder for virksomheden 37 timer pr. uge.
Opgaven skal bedømmes og godkendes af uddannelsesinstitutionen. Niveauet for den teoretiske viden spænder vidt fra korte
og praktisk orienterede studier til universitetsstuderende på 5.
år. Studiepraktik er som udgangspunkt ulønnet, men virksomheden godtgør ofte evt. kørselsomkostninger.

Produktionsvirksomhed fik nye
salgsværktøjer til
det globale marked
Lesjöfors i Tinglev fik med en
international studerende ny salgsstrategi
til det globale marked, og introduceret
LinkedIn som nyt effektivt værktøj til
nye internationale kundekontakter.
Lesjöfors, der producerer trykfjedre til bl.a. termostater, ventiler og hydraulik, har med automatisering og LEAN løbende optimeret produktionen og med ISO certificeringer forbedret kvaliteten i arbejdsprocesser
og produkter.
”Vi har et højt fagligt niveau med specialisteret teknisk viden og det har
altid været en styrke for virksomhedens udvikling at få den nyeste viden
ind i form af studerende i praktik som f.eks. ingeniører eller maskinteknikere”, fortæller Steen Hedegaard, direktør i Lesjöfors.
Behov for ny viden og internationale øjne
Lesjöfors bevæger sig indenfor for en nicheproduktion af trykfjedre og
har et godt fodfæste på det internationale marked – men med ambition
om udvidelse af kundekredsen var nye tiltag nødvendige i virksomhedens salg og markedsføring. Inden Anita Andersen fra Erhvervenes Hus
Aabenraa trådte ind af døren med projekt Viden til Landet havde Steen
Hedegaard besluttet sig for at føre de gode erfaringer med højtuddannede studerende på det tekniske område med over i udviklingen af deres
globale salg og markedsføring.

”Vi havde behov for at få ny viden og nye øjne med et internationalt syn på virksomheden og få alt op at vende for at finde
nye muligheder i salgs- og markedsføringsstrategien”, fortæller
Steen Hedegaard, ”besøget fra Erhvervenes Hus Aabenraa satte
skub i processen, og vi fik med hjælp af SDU Erhverv lavet et
stillingsopslag på Syddansk Universitet jobbørs, som Martina
Bezchlebová reflekterede på”.
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SHOVED

• er en selvstændig virksomhed i et globalt konglomerat af 20 virksomheder med i alt 1700 ansatte, hvor der samarbejdes på tværs
• beskæftiger ca. 30 mand i Tinglev

chrichten

LDERSLEV – Alice
tormsgårdevej 16,

i studiepraktik og man tog
efterfølgende også en dansk
studerende i praktik.

Kontaktinformation:
Lejsöfors A/S
Mads Clausens vej 75
6360 Tinglev
Tlf.: 7334 6100
www.lesjoforsab.com/standard-springs/
high-volume-compression-springs.asp

