
Samarbejde med Aalborg Universitet – din genvej til viden, eksperthjælp og 

højt kvalificeret arbejdskraft! 

Virksomheder mødes i dag konstant med kravet til nye produkter, nye processer, nye systemer, nye 

strategier osv. Et af de største konkurrenceparametre for virksomheder i dag er derfor ny viden. 

Frederikshavn Erhvervsråd opfordrer derfor vores virksomheder til at se mulighederne i en form for 

samarbejde med AAU! 

Måske kender du til en eller flere af følgende udfordringer i din virksomhed: 

• Du mangler tid og arbejdskræfter til alle dine ideer og projekter 

• Du mangler praktisk løsning på en konkret opgave eller udfordring 

• Du mangler udstyr og faciliteter til at udvikle, producere og/eller teste nye produkter 

• Din(e) ledelse/medarbejdere har behov for opdatering af viden og kompetencer 

• Behovet for opdatering på både forskning og erhvervsliv inden for dit fagområde 

• Behovet for forskning målrettet de behov, din virksomhed står over til hverdag 

Aalborg Universitet er landets førende universitet, hvad angår overførsel af viden mellem universitet og 

erhvervsliv.  Det er vores mål, at den viden, vores forskere og studerende er med til at skabe, skal komme 

virksomheder og samfundet i øvrigt til gode, og Aalborg Universitet tilbyder i den forbindelse mulighed for 

samarbejde med både forskere og studerende fra alle universitetets institutter - en mulighed som i lige høj 

grad henvender sig til små og mellemstore virksomheder som til store. Universitetets institutter dækker over 

mere end 70 forskellige fagområder, og der er derfor stor sandsynlighed for, at universitetet rummer den 

viden, der er relevant for netop din virksomhed.  

Et samarbejde med Aalborg Universitet kan have mange former, f.eks: 

• Studentersamarbejde i form af projektsamarbejde, studenterpraktik og studiejob 

• Konsulentydelser 

• Laboratorieadgang 

• Efter- og videreuddannelse 

• Netværksdeltagelse 

• Forskningsprojekter 

• ErhvervsPhD 

Samarbejdsformen kan tilpasses din virksomhed, så du får en skræddersyet løsning, der passer til netop jeres 

behov og ønsker, f.eks. i forhold til emne, varighed og budget. 

Skulle ovenstående have vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte os for mere information. 

Vi kommer også meget gerne forbi til et møde, hvor vi sammen kan se nærmere på jeres behov inden for 

jeres branche og mulighederne, der er for samarbejde med Aalborg Universitet. Tiden er aldrig spildt! 

Vi glæder os meget til at høre fra dig! 

Kontaktoplysninger: 

(vedr. studentersamarbejde)   (vedr. samarbejde generelt) 

Lise Nordklitgaard   Louise Bornebusch Lund 



Karrierecentret v. Aalborg Universitet  Netværkscenteret v. Aalborg Universitet 

Tlf: 9940 7447    Tlf: 9940 7376   

Direkte: 9940 9438   Direkte: 9940 7542 

Mailto:lin@adm.aau.dk   mailto:lbl@adm.aau.dk 

 

Du kan også læse nærmere på:  www.karriere.aau.dk (vedr. studentersamarbejde) 

     www.match.aau.dk (vedr. samarbejde generelt) 

  

 


