Grøn advarsel til områdets butikker og virksomheder
I den første uge i september slipper SDU og ProjectZero 47 nye HA-studerende løs. De studerende skal undersøge mulighederne for at
skabe grøn vækst baseret på Sønderborgs ProjectZero.
Hermed bliver de nye HA-studerende introduceret til Sønderborg og allerede fra studiestart koblet med områdets mange virksomheder; således at de over
de kommende år kan bidrage med at skabe Bright Green Business i virksomhederne.
Mange af de 47 nye HA-studerende kommer fra Danmark, men flertallet kommer fra de øvrige EU-lande og tilfører dermed nye ressourcer til Sønderborg.
De studerende skal alle læse BA i Social Science på SDU på Alsion i de kommende 3 år med mulighed for
at læse videre på SDU´s kandidatstudier.
Tirsdag blev de studerende præsenteret for Sønderborgs ProjectZero-vision, og frem til torsdag middag arbejder de med deres anbefalinger til at skabe
vækst og udvikling i Sønderborg-områdets butikker og virksomheder baseret på ProjectZero. Områdets virksomheder deltager med feedback til de
studerendes undersøgelser og er ligeledes inviteret til at deltage i de studerendes fremlæggelse torsdag, hvor der også uddeles præmier og diplomer.

For de studerende er ProjectZero workshoppen en mulighed for at blive spot-on med en af Sønderborgs udfordringer og fyrtårne. For områdets
virksomheder og butikker er workshoppen en mulighed for på "DAY 4" at møde de studerende og spotte
talenterne med henblik på studenterarbejde og opgaveskrivning - eller blot blive inspireret af et frisk pust udefra.

Du og din virksomhed kan deltage i torsdagens "Final presentation" på Alsion kl. 11.00 - ca. 13.30 ved at sende en tilmeldings-mail til Ken Holm Thomsen
på kht@sdu.dk (http://kht@sdu.dk). Se opslag om lokale ved Alsions indgang.
Workshoppen er arrangeret i et samarbejde mellem SDU, Idea House og ProjectZero.
Læs mere om workshoppen her. (/Files/files/dokumenter/BA innovation ProjectZero workshop 2014 - assignment program.pdf)

1. september 2014

For yderligere oplysninger
Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk (http://peter.rathje@projectzero.dk)
+45 40 40 86 36

Arbejde med klimaforandringer
Klimaministeren vil have studerende til at arbejde med løsninger på klimaforandringerne.
Læs denne pressemeddelelse (http://www.kebmin.dk/nyheder/klimaministeren-studerende-arbejde-loesninger-paa-klimaforandringerne) udsendt af
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet den 1. september 2014.
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