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60 min med…. 

• UCN Next Step

• Hvem er vi?

• Hvad er UCN Next Step?

• Optagelse på  online  Next step
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En tværgående afdeling….
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Next Step – lidt baggrund…
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Vil du vide mere om UCN Next Step

www.ucnnextstep.dk
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http://www.ucnnextstep.dk/


UCN Next Step 
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UCN Next Step
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Om UCN Next Step
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Et tværdisciplinært 
inkubationsmiljø

2 fysiske adresser
Sofiendalsvej

Hobrovej

1 undervisningsforløb

Organisatorisk forankret hos  UCN Innovation



Et tværdisciplinært inkubationsmiljø

Videns-diversiteten 
fremmer innovation. 
Men er socialt 
udfordrende
(Susanne Justesen , 2007)

Halv årligt optag ca 70 
studenteriværksættere 
årligt
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One Size Does  Not Fit All

Sund  &  Pæd Teknologi  &  Business

Praktik i egen virksomhed 
3 måneder 

Deltager i alt undervisning

Deltager til alt vejledning

Deltager i alle fredags 
pitch

Sidder til dagligt på 
kontormiljøet
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Deltager ekstra curriculært

Deltager i undervisning, 
vejledning og fredags pitch
når det kan passes ind i 
forhold til semestrets 
øvrige undervisning

Talentforløb – der udløser 
et diplom



Hovedelementerne i Next Step
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Next Step  hoved elementer

Individuel 
rådgivning

Læringsmål 
Next Step

Den studerende ansøger

Faglig
eksamen

NEXT STEP

Kontor-faciliteter
Events,messer, 

konkurrencer o.l.

Undervisnings
forløb

Individuel
rådgivning

Mentorer Tværfagligt
miljø

Pitch
eksamen



Online Next Step

Blev udviklet med baggrund i et ønske fra vores 
online studerende om også – at kunne komme i 
praktik i egen virksomhed.

Det har vist sig interessant også for de 
studerende, som er placeret i en afdeling langt fra 
Aalborg (UCN i Thisted.) 

Vi lavede sidste et pilotprojekt hvor vi fik 75.000 
kr. i støtte fra Fonden for Entreprenørskab ☺
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Hovedelementerne i  - Online Next Step Next Step
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Next Step  hoved elementer

Individuel 
rådgivning

Læringsmål 
Next Step

Den studerende ansøger.  Men hvordan?

Faglig
eksamen

NEXT STEP

Online community

Online 
Undervisnings

forløb

Individuel
rådgivning

Mentorer. 
Hvordan gør vi 

det?

Tværfagligt
digitalt miljø

Video-Pitch
eksamen



Online Next step

https://ucn.instructure.com/courses/15004

Et placeret på vores interne platform Canvas

Vi har søgt, at oversætte det nuværende indhold 
på Next Step til et online format

Jeg viser lige hvordan: 
hvohttps://ucn.instructure.com/courses/15004
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Optagelse på UCN Next step - Online

Traditionelt Next Step: Elektronisk ansøgsningsskema-
efterfølgende samtale med ansøgere – og spørger 
praktikvejledere

Online Next Step.  I samarbejde med firmaet Predo –er 
vi ved, at udvikle hvordan vi kan lave en tilsvarende 
optagelses-procedure for online studerende. 

https://pre.do/
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Optagelse på UCN Next step

Dansk

https://ucndk.sharepoint.com/sites/studieinfo/next
step/Sider/Nextstep-ans%C3%B8gningsskema.aspx

Engelsk

https://ucndk.sharepoint.com/sites/pointer-
eng/Corporate%20News/Pages/Next-step2017.aspx
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Udviklingsråd Online Next Step:

Vi vil gerne screene de studerende i forhold til 
deres entreprenante evner. 

De skal  løse en udfordring – og digitalt uploade 
en løsning. 

Dialogen lige nu med ”Predo” er om – vi skal 
anonymiserer – de løsninger de uploader??

Hvad tænker I?

Hvilke andre ideer har i til , hvordan man screener for 
entreprenante evner?
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Læring mellem praksis og teori
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Starter egen virksomhed
Undervisningsforløb

Færdigheder og modeller

Mentor

Next Step studerende

VIRKELIGHED UDDANNELSE



Mentor Online ? 

En del af succesen med Klassisk Next Step er 
tilkoblingen til en mentor. 

Hvordan udvikler man dette til online 
undervisning?

Brainstorm – skriv en ide pr gule seddel
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”…at dem der ikke var 
villige til at blive presset ud 
af deres komfortzone, ikke 
udviklede sig i samme 
tempo.” 
Jeppe Rahbek

”En god forberedelse til 
erhvervslivet for de 
studerende. Her overlever 
man ikke, hvis man ikke er 
villig til at udfordre sig 
selv.”
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Minus Komfortzone 
- at blive presset til at yde



Next Step – vinderne
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Next Step – vindere af kategori - 2016 ☺
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Safety Chair – vinder deres kategori og  hele DM ☺
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UCN årets entreprenante 
uddannelsesinstitution - 2016
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3 plads til EM og rumænsk TV  2016☺
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Betfray Regionale Mestere og Kategori på Børsen 2017
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Plads til DM på Børsen 2018. 31 maj
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Tankegangen

Self-efficacy

”… hvis folk ikke tror, de kan skabe resultater, vil de 
ikke forsøge at få ting til at ske”

(Bandura, 1997)

”Det, som skal til fra underviserens side
er både høje krav og høj støtte.”

( Bandura, 1993, p. 14)
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Helle og Anni på tur: Next Step☺

https://www.facebook.com/1652675358306897/
videos/1785878421653256/

Hvad siger undervisere, studerende, tidligere 
studerende og samarbejdspartnere om UCN Next
step…
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Spørgsmål eller kommentarer
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