INŽINERIJOS (INOVACIJŲ IR VERSLO) STUDIJOS DANIJOJE
http://fox.dreamfoundation.eu/courses/course/4357
Danijos Southern Denmark universitetas siūlo naujovišką ir labiau į komercinę sėkmę orientuotą
požiūrį į inžineriją. Sonderborgo mieste anglų kalba dėstomos trejų metų inžinerijos (inovacijų ir
verslo) bakalauro studijos išmokys Jus ne tik generuoti puikias idėjas ir jas įgyvendinti, bet ir savo
mintis sėkmingai realizuoti rinkoje.
Privalumai
Gausybė užsienio studentų leis Jums lengviau apsiprasti naujoje aplinkoje.
Skatinamas glaudus bendradarbiavimas su dėstytojais, kas padės Jums lengviau spręsti
kylančias problemas ir suteiks impulsą Jūsų progresui.
Suteikiamos galimybės dalį studijų praleisti studijuojant užsienio aukštojoje mokykloje ar
atliekant praktiką už Danijos ribų.
Ko išmoksite?
Šioje studijų programoje šalia tokių tiksliųjų mokslų kaip matematika, fizika ar chemija, ne ką
mažesnis dėmesys bus skiriamas kūrybingumui, technologijoms ir verslumui. Būsite mokomi kurti
inovatyvius produktus, valdyti operacijas bei produkciją ir pritaikyti savo žinias versle. Pagrindiniai
įgysiami įgūdžiai yra:
Kūrybingumas ir inovacijų valdymo žinios, kurie leis Jums kurti, įvertinti, atsirinkti bei
realizuoti produktus ir verslo idėjas;
Mechaninės, elektroninės ir mechatroninės inžinerijos pagrindai;
Verslo administravimo žinios, padėsiančios administruoti projektus įmonėse;
Produktų vystymo, projektų valdymo ir socialinio komunikavimo įgūdžiai.

Studijų programa
Pirmojo semestro metu koncentruositės ties verslu, ekonomika, projektavimu, mechatronika
(mechaninės inžinerijos, elektronikos, kompiuterių ir valdymo sistemų deriniu) ir atskleisite inovacijų
ir verslo specialybės niuansus.
Antrajame semestre didelis dėmesys bus skiriams verslo vystymui, kūrybingumui,
mechatronikos pagrindams ir technologijų pritaikymui praktikoje.
Trečiajame semestre susipažinsite su įterptinėmis sistemomis, jutikliais bei elektronika ir
rengsite verslo kūrimo projektą.
Ketvirtojo semestro metu bus apimtas į vartotojus orientuotas projektavimas, taip pat turėsite
įgyvendinti savo verslo idėją ir galėsite studijų programą papildyti Jūsų interesų sferą atitinkančiais
pasirenkamais dalykais.
Penktajame semestre, be pasirenkamų dalykų, koncentruositės ties operacijų valdymu ir
rengsite komandinį projektą, kurio metu spręsite realią industrijoje pasitaikančią problemą.
Paskutiniajame semestre nagrinėsite tiekimo grandinių valdymo sritį ir rinksitės pasirenkamus
dalykus. Studijas pabaigsite rengdami bakaluro projektą.
Karjeros perspektyvos
Programos studentai tampa universaliais specialistais ir gali tikėtis darbo vietos ne tik inžinerinėje,
bet ir vadybinėje srityje, be to, būna pasirengę kurti ir nuosavą verslą. Absolventai turi galimybes
įsidarbinti sistemų sąveikos inžineriais, marketingo vadybininkais, projektų vadovais, produktų kūrėjais
ir kitais specialistais.
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