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Entrepreneurship og rammen for vores virke
“Entrepreneurship is the process by which 

individuals pursue opportunities – without regard to 

the resources they currently control”

Stevenson & Jarillo, 1990



 

Hvorfor

 Understøtter SDU´s fokus på bæredygtighed og
SDG’erne. 

 Ønske fra de studerende – det er højt på deres
dagsorden.

 Skabe løsninger på de store og små udfordringer
vores samfund står overfor. 



 

Hvor kommer SDG’erne
ind? 
Som mulighed og ønske

 Mulighed for at skabe nye ventures der favner
de muligheder bæredygtighed byder. 
 Nye innovative løsninger på de udfordringer vi står

overfor. 
 Se de muligheder der opstår i slipstrømmen
 Nye materialer, nye processer, nye 

forretningsmodeller

 Ønske om at gøre en forskel / entreprenørskab
er muligheden for at gøre en forskel
 Egne interesser, egen motivation, skabertrang. 



 

Rammesætning
Fremme, Understøtte og udvikle

 Talentprogrammet for entreprenørskab

 SDG Award i samarbejde med Møllerens Fond
 WeUse, Mewalii, Doggy Bag Distillery, Hydrovertic

 https://www.sdu.dk/da/samarbejde/nyheder/baeredyg
tigt_ivaerksaetteri

 Forretningsudvikling med fokus på bæredygtighed

 Undervisningsforløb / fagudbud

https://www.sdu.dk/da/samarbejde/nyheder/baeredygtigt_ivaerksaetteri


 

Perspektiv og udbytte

Faciliterer udviklingen af nye løsninger og nye kompetencer – enterprising og
entreprenørskab (employability og beskæftigelsesindsats) 
Plads og mulighed for studerende til at bringe deres kompetencer og

interesser i spil ift. SDG’erne
SDU Entrepreneurship Labs er en arena, hvor de studerende kan handle på

idéer, og omsætte disse til konkrete handlinger, baseret på deres egen
motivation – mange ser det som deres mulighed for at gøre en forskel. 
De kan og vil

Der er et push fra SDU, men også et klart pull fra de studerende (egen motivation).
Inspirationsprisen 2020 til MEWALII // SDG start-up



 

Spørgsmål og
kontakt

kht@sdu.dk

mailto:kht@sdu.dk
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