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Billede/graf/diagram


	Navn: ”Studiecentret” på Innovest
	Adresse: Ånumvej 28, 6900 Skjern
	Web: www.innovest.dk | www.rserhverv.dk
	Navn_2: Susanne Trip Nielsen
	Navn_3: Sara Jørgensen
	Titel: Erhvervskonsulent / Matchmaker
	Titel_2: Videnkoordination
	Telefon: 21184745
	Telefon_2: 22563649
	Mail: stn@rserhverv.dk
	Mail_2: sara.joergensen@rksk.dk
	Virksomhedsbeskrivelse: I Ringkøbing-Skjern er vi i gang med opbygningen af et nyt initiativ i form af et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern kommune, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Innovest. Tanken er at opbygge et studiecenter i Ringkøbing-Skjern Kommune for videregående uddannelser, hvor det helt grundlæggende formål er tredelt, nemlig: - udvide udbuddet af uddannelser i Ringkøbing-Skjern Kommune- skabe et styrket uddannelsesmiljø for videregående uddannelser ved at gøre brug af online undervisning kombineret med et klassisk studiemiljø- skabe match mellem virksomheder og studerende ifm. studieprojekter/-opgaver, praktikker og studiejobs* Studiecentret er blot en betegnelse der bruges indtil det rigtige navn er fundetStudiecentret skal placeres på Innovest, som er hele Ringkøbing-Skjern kommunes innovationscenter - En moderne og spændende, rund, orange 4-etagers bygning - placeret i Skjern. Formålet for Innovest er at medvirke til at skabe vækst, udvikling og innovation i Ringkøbing-Skjern kommune, således at vi også i fremtiden kan tilbyde et attraktivt sted at bo, opdrage børn og placere sin virksomhed. I Ringkøbing-Skjern har vi en sjælden rigdom i naturen og en særlig driftig iværksætterånd, som har givet os store succeser som Vestas, Hydra-Specma m.fl. Den slags virksomheder skal vi have mange flere af. Innovest kommer her til at spille en helt afgørende rolle. Innovest er en bygning, som er helt i særklasse i Danmark – og også i mange internationale sammenhænge. Ikke mindst i forhold til bæredygtighed, hvor bygningen skiller sig markant ud fra det, vi kender. Innovest rummer virksomheder, iværksættere og uddannelse, og det er i synergi mellem de tre, vi kommer til at se fremtiden blive formet og nye succeser blive skabt. Af beboere og indhold på Innovest pt. kan nævnes: Erhvervsakademi MidtVest’s markedsføringsøkonomuddannelse, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Forsyning, en lang række iværksættere, mindre lokale virksomheder samt kursusaktiviteter fra flere aktører.Ringkøbing-Skjern kommune, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Innovest vil nu sammen danne rammerne for et ”studiecenter” på Innovest. Indholdet i studiecentret skal være; Uddannelsestilbud (både uddannelser på stedet men også fjernstudier), studiemiljø og MatchMaking mellem virksomheder og studerende. 
	Udfordringer: Navnet på ”Studiecenter”-tilbuddet skal ramme alle målgrupper for det tredelte tilbud:Uddannelser: Markedsføringsøkonom og på sigt også andre videregående uddannelserStudiemiljø:Attraktive studiefaciliteter og -fællesskaber med studieunderstøttende tilbud for studerende på Innovest’s uddannelser og studerende på fjernstudierMatchMaking: Hjælp til både studerende og virksomheder. Matchmaking ifm. semesterprojekter, bachelor og kandidatafhandlinger, praktikker og studiejobs.Navnet skal være identificerbart for studiecenteret dvs. det skal signalere:- Hvor det ligger geografisk- Hvad det handler om – hvad indholdet erKommunikationsopgaveHvordan kan det initiativ om nyt studiecenter kommunikeres bredt ud til målgrupperne?- Studerende i Ringkøbing-Skjern der er i gang med diverse fjernstudier- Studerende på videregående uddannelser i hele Danmark- Virksomheder i Ringkøbing-Skjern- Uddannelsesinstitutioner i hele DanmarkDerudover ønskes der et forslag til:Navngivning: Hvad skal ”Studiecentret” kaldes?
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