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Projektoversigt	
  
Side	
  
	
  
	
  

Title	
  
	
  

Nøgleord	
  
Info

IGF Danmark

Info
Vestbengalen

Belysning med Solceller

•
•
•
•

Teknologianalyse
Konceptudvikling
Bæredygtig energi
Holistisk design

Behandling af affald på lokalt grundlag

•
•
•
•
•

Kortlægning
Formidling
Aktør analyse
Konceptudvikling
Adfærdsændring

Strømproduktion fra tidevand

•
•
•
•
•

Teknologianalyse
Konceptudvikling
Vandenergi
Mekanisk konstruktion
Produktudvikling

•
•
•
•
•
•

Behovs & kulturanalyse
Teknologianalyse
Konceptudvikling
Holistisk design
Mekanisk konstruktion
Prototyping

•
•
•
•

Koncept evaluering
Management & logistik
Proces optimering
Netværksanalyse

Optimering af den trehjulede rickshawvogn

Produktion af melasse fra sukkerroer
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Side	
  
	
  

	
  
Title	
  
	
  

	
  
Nøgleord	
  

Bæredygtig bådfart

•
•
•
•
•
•
•

Miljøanalyse
Fremtidsskrivning
Behovs & kulturanalyse
Teknologianalyse
Konceptudvikling
Mekanisk konstruktion
Prototyping

Bevarelse af mangrovekrabben

•
•
•
•
•
•

Biodiversitet
Havdyr
Fiskeri
Økosystemer
Naturbevarelse
Lokalsamfund og lokaløkonomi

Computerundervisning til skolebørn

•
•
•
•
•
•

Kapacitetsopbygning
Computerlæring
Skoleundervisning
Tværkulturelt samarbejde
Learn by doing
Pædagogik

Brugbar strøm

•
•
•
•
•
•

Teknologianalyse
Strømforsyning
Elektricitet
Undervisning
Produktudvikling
prototyping

Udvikling af IT kompetencer I JGVK

•
•
•
•
•

Kapacitetsopbygning
Harware/software arbejde
Undervisning
Praktiske færdigheder
Tværkulturelt samarbejde

Valgfri studieprojekter

•
•
•
•
•

Teknologianalyse
Konceptudvikling
Vandenergi
Mekanisk konstruktion
Produktudvikling

Praktisk info

• Hvad så nu
• Forventningsafstemning
• Koordinering
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IGF	
  Danmark	
  
IGF har en klar målsætning om at skabe social og
økonomisk bæredygtig udvikling, gennem projekter
som er etableret i samarbejde med lokalsamfundet og
forankret i deres hverdag og daglige udfordringer.
IGF har igennem mere end 10 år arbejdet i store dele af
Vestbengalen, beliggende i den østlige del af Indien.
Dette er et område der dagligt er stillet overfor store
udfordringer med en af verdens fattigste befolkninger,
ødelæggende naturkatastrofer, en svag infrastruktur,
manglende uddannelse, samt en stigende
befolkningsvækst som sætter de tilgængelige
naturressourcer under pres.
Derfor har det været vigtigt for IGF at arbejde ud fra en
bredspekteret og holistisk tilgang til udviklingen af
lokalområdet. Det ses som et fundamentalt element at
projekterne og indsatsen at de udspringer fra et tæt
samarbejde og kendskab til den specifikke kontekst.
Dertil kommer ønsket om at skabe en stabil platform
for udvikling, hvilket betyder at der ikke kun satses
ensidigt på eksempelvis tekniske tiltag. Men at der
skabes tiltag som er med til at skabe værdi over en bred
kam samt en balanceret udvikling. Derfor er elementer
som uddannelse, ligestilling, organisering,
rettighedsoplysning og fortalervirksomhed vigtige dele
af vores arbejde og tro på en bæredygtig udvikling.
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Vestbengalen	
  
IGF arbejder foreløbigt i områder, hvor fattigdommen
er ekstrem: Syd 24 Parganas (Sundarbans), Nord 24
Parganas, Bolpur, Orisa, North Dinajpur & South
Dinajpur, Molda og Calcutta.
En stor del af befolkningen i Vestbengalen hører til
blandt nogle af verdens fattigste.
Gennemsnitsindtægten for en familie ligger på ca. US$
300 om året og samtidig er delstaten belastet af en
voldsom befolkningsstigning, der blandt andet skyldes,
at der de sidste 40 år er flygtet ca. 20 millioner
mennesker fra Bangladesh til Vestbengalen.
Regeringen har ikke været i stand til at tage hånd om
denne fattige befolkningsgruppe og selv mangler de
mulighederne for at kunne få mere indflydelse, da
organiseringsniveauet er lavt og
uddannelsesmulighederne meget begrænsede.
Derfor kæmper en stor del af befolkningen i
Vestbengalen dagligt for deres overlevelse.

Vestbengalend

Syd 24 Parganas er beliggende i Sundarbans, det
største mangroveområde i verden. Specielt her er
fattigdommen stor pga. manglende infrastruktur og
regeringens manglende interesse for området.

	
  

	
  
	
  
	
  

Sundarbans
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Belysning	
  med	
  Solceller	
  
Der er en begrænset og ustabil udbredelse af el nettet i
Sundarbans. Et helt konkret behov, er belysning i
lokale hustande, da manglen på dette,
bl.a. går ud over børn og unges mulighed for, at læse
lektier om aftenen. Der findes en del belysningstilbud
med solceller, men de er meget dyre, store og ikke
specielt brugervenlige. Der er behov for udvikling af
løsninger tilpasset til lokale behov. Dette vil kunne
bruges i private hjem, børnehjem, kostskoler,
aftensskoler, plejefaciliteter og på en lang række andre
områder, som er svært hæmmet af manglende adgang
til stabil belysning.

Nøgleord

•
•
•
•

Teknologianalyse
Konceptudvikling
Bæredygtig energi
Holistisk design

Opgaver

•
•
•
•

Teknologisk analyse
Stakeholder & interessent analyse
Konceptudvikling
Businesscase

Mål

Der er solskin det meste af året, så det er bare et
spørgsmål om, at finde en egnet og tilgængelig løsning.
Udviklede løsninger tænkes at indgå i et samarbejde
med den lokale partner JGVK. Dette åbner bl.a. op for
en mulighed for at arbejde gennem andels- eller
servicebaserede løsninger, med involvering af
ungdomsklubber, lokale organisationer og landsby
komiteer.

At få skabt grundlag
for udvikling af et
ruralt lyssystem

Lokal	
  undervisning	
  af	
  børn
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Behandling	
  af	
  affald	
  
Med stigende det befolkningstal og det stigende
forbrug af nye varer, kommer der naturligt stigende
mængder af affald. Tidligere var hovedbestanddelen af
affald, af organist materiale, som enten kunne bruges
som foder eller nedbrydes i naturen.
I dag ses et stigende brug af f.eks. Batterier,
plastikglas, flamingotallerkner og andre forskellige
typer indpakning, som spredes til omkringlæggende
marker og damme. Dette er til belasting for både
afgrøder, dyreliv, fiskeri og områdets sensitive
økosystem.
Der er lavet undersøgelser af danske studerende der
viser et stort behov for at udvikle et løsningsgrundlag
for behandling af dette stigende affaldsproblem.
Undersøgelsen kortlagde hvilke varer der konsumeres,
hvilke typer af affald der produceres samt hvilke
genbrugs- og behandlingsmuligheder der findes.
Undersøgelsen understregede altså at der er hårdt brug
for bevidstgørelse af

Nøgleord

•
•
•
•

Konceptudvikling
Formidling
Adfærdsændring
Evaluering

Opgaver

•
•
•
•

Review af eksisterende data.
Udvikling af løsningsmodeller
Bevidstgørelse hos relevante aktører
Test og validering af forslag

Mål

At et skabe et grundlag for håndtering
af den stigende affaldsbelastning

I	
  dag	
  afbrændes	
  plast	
  og	
  andet	
  affald,	
  til	
  
stor	
  miljø	
  og	
  sundhedsskade
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Strømproduktion	
  	
  
fra	
  tidevand	
  
Alle øerne i Sundarban deltaets område er omringet af
floder, og vandstanden stiger og falder med op til 8
meter to gange om dagen. Det er en fast energikilde
som er tilgængelig over alt, og det ville være en kæmpe
udvikling for området hvis energien fra denne
fluktuering kunne omdannes til brugbar energi. I første
omgang tænkes et pilotprojekt hvor man forsøger at
udvinde energi og finde praktiske anvendelser, som
senere vil kunne mangfoldiggøres.
Der foregår adskillige forskellige typer erhverv ved
kajområderne langs floderne, og her er både adgangen
til rent vand og energi, f.eks. I form af belysning eller
køling, en knap ressource.

Nøgleord

•
•
•
•
•

Opgaver

• Kortlægning af mulige teknologier
• Udvikling af løsning til udvinding af
energi
• Afdækning af praktisk anvendelse
• Opstilling af fremtidig scenarie
• Søsætte pilotprojekt

Mål

Derfor kunne dette være et oplagt udgangspunkt for et
evt. pilotprojekt, men mulighederne er mange.

Teknologianalyse
Konceptudvikling
Vandenergi
Mekanisk konstruktion
Produktudvikling

Udvikling af pilotprojekt til udvinding
af vandenergi

Båd	
  på	
  land	
  under	
  lavvande
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Optimering	
  af	
  den	
  trehjulede	
  
rickshawvogn
Et af de mest udbredte transportmidler i lokalområdet
er ricshawen, en trehjulet maskindrevet vogn, også
kaldet auto rickshaw. Vognen har er firkantet lad hvor
op til 15 mennesker, husdyr og forskellige varer, som
ofte stables flere meter i højden under transport. Auto
richsaws er ofte en ombygning af motorcykler ofte
drevet af ældre to-takts motorer. Maskinerne forårsager
forurening, højt støjniveau og udgør en farer for deres
passager da de er dårligt konstruerede og ikke beregnet
til formålet. Dette resulterer i at flere tusinde
mennesker kommer til skade hvert år. Der er derfor
behov for et løsningsforslag til en optimeret, sikker og
miljøvenlig model. Da rickshawen er et meget udbredt
transportmiddel er der stort potentiale i at finde
anvendelse af en forbedret og mere sikker model.
Et teknisk løsningsforslag kunne med fordel være
baseret på lokale behov og traditioner omkring
rickshaw kørsel. Dette kunne lægge op til et tværfagligt
samarbejde omkring en problemstilling med mange
facetter.

Nøgleord

•
•
•
•
•
•

Opgaver

• Kortlægning af nuværende praksis
og behov
• Bruger og interessent analyse
• Kortlægning af mulige teknologier
• Udvikling af mulige løsninger
• Opstilling af fremtidig scenarie
• Test og valider koncepter

Mål

Behovs & kulturanalyse
Teknologianalyse
Konceptudvikling
Holistisk design
Mekanisk konstruktion
Prototyping

Afdæk rammerne for en optimering
af nuværende rickshaw kørsel

Man ønsker i første omgang en kortlægning af
problemet omkring richsawen og baseret på det et
løsningsforslag evt. som et pilotprojekt i samarbejde
med JGVK.

Motor	
  rickshaw
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Produktion	
  af	
  melasse	
  fra	
  
sukkerroer	
  
Man har fundet, at dyrkningen af sukkerroer i
Vestbengalen, er meget vellykket trods de hårde
klimatiske og jordbundsmæssige forhold.
Sukkerroer kan dyrkes i normale
braklægningsperioder, kræver meget lidt gødning og
vanding, samt optager saltstoffer fra jorden. Men for at
de kan skabe rigtig værdi for landmændene, er det
nødvendigt, at finde en måde at udvinde sukker fra
roerne.
To studerende har lavet en indledende kortlægning af
problemstillingen og udviklet et ovn-koncept, baseret
på kogning af roerne.

Nøgleord

•
•
•
•

Opgaver

• Evaluering af nuværende koncept
• Afdækning af løsningsrum
• Opstilling og implementering af
management og logistik styring

Mål

Ovn-konceptet er blevet konstrueret hos den lokale
partner JGVK. Der har dog vist sig flere forskellige
problematikker i forbindelse med implementeringen af
ovnen.

Koncept evaluering
Management & logistik
Proces optimering
Netværksanalyse

Afdæk og udvikle
forbedringsmuligheder ved
implementering af teknologisk løsning

Så der er brug for et studie af
implementeringsprocessen af en ny teknologi, som
ovnen, i en lokal kontekst. Hvordan logistik og
management orkestreres, og om det nuværende koncept
overhovedet er vejen frem.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Succesful	
  dyrkning	
  af	
  sukkerroer	
  i	
  Sundarbans	
  
–	
  Vestbengalen,	
  Indien.
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Bæredygtig	
  bådfart	
  i	
  
Sunderbans	
  
	
  
Sunderbans området består af en masser øer hvor
bådfart er det eneste transportmiddel der forbinder
dem. Hver dag sejler over 100.000 både mellem øerne I
sunderbans. Bådene er lokalt produceret træbåde, ofte
drevet af en lokalt fremstillet eller modificeret
benzinmotor
Bådene kan være et usikkert transportmiddel da de ofte
er utætte og overfyldte. Desuden udgør den massive
bådfart en stor trussel mod det lokale økosystem i
Sunderbans.

Nøgleord

•
•
•
•
•
•
•

Opgaver

• Afdæk de nuværende
miljøproblematikker
• Kortlæg de potentielle fremtidige risici
• Afdækning af mulige teknologiske
løsninger
• Understøt en kommende
konceptudvikling

Det skyldes dels den høje luftforurening, fra den tætte
trafik, men også direkte læk af benzin fra motorerne.
Motorerne er generelt af meget dårlig kvalitet, med en
høj forurenings og støjgene til følge.

Mål

Der ønskes en bæredygtig løsning til at forbedre
bådene, ved at gøre dem mere sikre ved transport, samt
at gøre motorerne mindre forurenende og støjende.

Miljøanalyse
Fremtidsskrivning
Behovs & kulturanalyse
Teknologianalyse
Konceptudvikling
Mekanisk konstruktion
Prototyping

Afdæk de nuværende problematikker
ved den lokale bådfart, samt mulige
fremadrettede løsningsrum

	
  

Dette vil forhåbentlig have en positiv indflydelse på det
unikke og truede

Transport	
  mellem	
  øerne	
  i	
  Sundarbans
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Bevarelse	
  af	
  
Mangrovekrabben	
  
Sunderbans er et mangrovedelta bestående af mange
øer med en helt unik vegetation samt dyreliv man ikke
finder andre steder i verden. Den unikke natur er truet
af klimaforandringer samt manglende bevidsthed
omkring vigtigheden af bevarelse hos
lokalbefolkningen.
En specielt truet art er den lokale Mangrove krabbe,
lille og grøn farvet med store kløer. Den er en meget
populær spise og fanges i adskillige tusinde tons, dels
for at spise lokalt og dels til eksport. En ukontrolleret
fangst har drevet arten til udryddelsesranden.
Mangrove krabben spiller en vigtig rolle i overlevelsen
af Sunderbans unikke økosystem.
For at kontrollere denne rovdrift på Mangorovekrabben
er der behov for en løsning hvor de kan avles i
fangeskab.
Der ønskes et pilotbaseret løsningsforslag i lille skala
til hvordan Mangorvekrabben kan avles under
kontrollerede forhold i samarbejde med lokale aktører i
Sunderbans.

Nøgleord

•
•
•
•
•
•

Opgaver

• Kortlægge barrierer og fordele
ved løsning
• Praktisk model på krabber I
fangeskab
• Samarbejde med lokale aktører

Mål

• Mugligheder for at avle Mangrove
krabben i fangeskab
• Pilotmodel til at kommunikere
• ud lokalt

Biodiversitet
Havdyr
Fiskeri
Økosystemer
Naturbevarelse
Lokalsamfund og lokaløkonomi

Transport	
  mellem	
  øerne	
  i	
  Sundarbans
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Computerundervisning	
  til	
  
skolebørn	
  i	
  Sunderbans	
  
Den lokale organisation JGVK driver en skole til og
med 9.klasse bestående af ca. 200 elever. Man
forsøger at tilbyde computerundervisning til elever fra
4 klassetrin, da man ønsker at kvalificerer børnene til at
kunne deltage frit og ligeligt i fremtidens teknologiske
muligheder, på lige fod med andre børn i Indien.
Det kan være et problem for de lokale lærere at
opretholde denne undervisning, da de dels ikke selv har
et nært kendskab til IT og ikke har lært at undervise
ved hjælp af computere.

Nøgleord

•
•
•
•
•
•

Opgaver

• Samarbejde med lokale lærere
omkring undervisningsplan
• Kapacitetsopbygning af lærere I
IT undervisning
• Demonstrationsundervisning af
skoleelever I computeropgaver

Der ønskes en indsats til at støtte de lokale lærere i
praktisk og teoretisk undervisning gennem brugen af
computere. Der kunne i denne støtte udarbejdes en
undervisningsplan, undervisningsmateriale eller
vejledninger af forskellige karakter.
Det skal understreges at kravet til de interesserede, ikke
er høje tekniske kvalifikationer, men vilje og lysten til
at hjælpe med at opbygge en mulighed for de lokale
børn i, at kunne bruge en computer.

Mål

Kapacitetsopbygning
Computerlæring
Skoleundervisning
Tværkulturelt samarbejde
Learn by doing
Pædagogik

At forbedre de lokale
skolelæreres kompetencer i at
bruge IT I deres undervisning

Computerundervisning
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Brugbar	
  strøm	
  
Der er inden for de sidste år kommet strøm til øen
Basanti i Sunderbans. Dette er til stor glæde for
lokalbefolkningen. Der er dog et problem med denne
nye strømforsyning: strømmængden er for lille i
forhold til behovet hvilket gør at spændingen er så lav
at man ikke kan køre en computer der bruges til
undervisning af skolebørnene i JGVK. For at
opretholde strømstyrken bruger man UPS
(Uninterruptible Power Supply) som øger og stabilisere
strømstyrken. Disse UPS har en nedre grænse for
strømstyrken for at kunne fungere. Strømstyrken er
ofte lavere end denne nedre grænse hvorfor UPS også
holder op med at fungere. Der er behov for udvikling
af UPS der kan fungere med en strømstyrke helt ned til
60-50 v. Dette vil kunne opretholde en undervisning
med brug af computere på fast basis til skolebørnene.
En sådan løsning vil sikre at unge mennesker er
konkurrencedygtige på det indiske jobmarked og
bidrage til en positiv udvikling i lokalsamfundet.

Nøgleord

•
•
•
•
•
•

Opgaver

• Kortlægning af problemstilling I
lokal kontekst
• Idé-udvikling til alternativ UPS
• Skabe ejerskab af produkt I
JGVK

Mål

• Ptototype på alternativ UPS der
kan sikre strøm til computerbrug
hele døgnet

teknologianalyse
Strømforsyning
Elektricitet
Undervisning
Produktudvikling
prototyping

Ledningsnet	
  I	
  Kolkata
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Udvikling	
  af	
  IT	
  kompetencer	
  
I	
  JGVKI	
  JGVK	
  
Indien er kendt for sin store kapacitet indenfor IT
omårdet. Dette er dog ikke alle i Indien der har gavn af,
specielt ikke i et landområde som Sunderbans. I
organisationen JGVK der er ca. 15 desktop computer
og 10 laptop computere af forskellige generationer. Det
er yderst vigtigt at holde dem alle funktionsdygtige for
at opretholde det daglige arbejde. Dette er dog ikke
muligt da der er mangel på personer med kompetencer
indenfor IT og vedligeholdelse. Det er også meget
svært at få folk fra den nærmeste store by Kolkata til at
tage til Sunderbans og de er ikke indstillet på at arbejde
med folk på et lavere niveau og formidle deres viden
videre.
For at holde det eksisterende IT inventar
funktionsdygtigt er det nødvendigt at uddanne nogle
lokale unge mennesker til at varetage disse opgaver.
Man ønsker derfor en indsats hvor der gennem et
fokuseret kursus af en lille gruppe lokale interesserede
kan opbygge en lokal kapacitet til at vedligeholde og
reparere på et basalt niveau af harware og software.
Indsatsen skal være baseret på formidling i niveau med
dem der skal undervises og tage hensyn til deres
uddannelsesniveau og kompetencer således at deres
læring bliver bæredygtigt. Det vil formentlig være
nødvendigt med basale kurser i elektronik og kredsløb.
Undervisningsprogrammet skal derfor være fleksibelt
og tilrettelægges efter de lokale unge mennesker der
viser interesse.

Nøgleord

•
•
•
•
•

Opgaver

• Tilrettelægge undervisningsplan I
computer vedligeholdelse
• Oplæring af ansatte I JGVK
(teoretisk og praktisk)

Mål

• Give lokale unge mennesker
redskaber til selvstændigt at kunne
vedligeholde IT inventar

Kapacitetsopbygning
Harware/software arbejde
Undervisning
Praktiske færdigheder
Tværkulturelt samarbejde

It	
  undervisning
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Valgfrie	
  forslag	
  til	
  
studieprojekter	
  
Som de foregående projektbeskrivelser illustrerer, så
arbejder vi på mange forskellige planer – når det
gælder om at skabe en bredt funderet bæredygtig
samfundsomstilling.
Det gør også at vi hele tiden arbejder med forskellige
projekter, står overfor nye problemstillinger, indgår
tværfaglige samarbejder og tilpasser vores arbejde til
de frivilliges kompetencer.
Så hvis du / I brænder for at udfordre jer selv og jeres
faglighed, i en udviklingskontekst med mulighed for at
gøre en forskel og få en oplevelse for livet. Så vil vi
også rigtig gerne høre fra jer.
De foregående projektbeskrivelser kan være en god
inspiration for rammerne omkring et studieprojekt, og
ligeledes kan I også finde information omkring vores
projekter og arbejdsområder på vores
hjemmeside:www.igfdanmark.dk

Studerende undersøger den lokale vandforsyning

Generelle overvejelser
Vi anbefaler altid studerende, at tilbringe en del af
tiden hvor de udarbejder deres projekt i Indien. Vi
mener at det er vigtigt, at få et indblik i den lokale
kontekst, forstå de kulturelle, sociale, økonomiske,
tekniske og religiøse rammer der gør sig gældende. Og
lige så vigtigt, at finde ud af hvad der skaber værdi og
hvordan det reelt kan gøres i en rural Indisk kontekst.
Som udgangspunkt anbefaler vi minimum en måneds
ophold og gerne længere. Det kan for nogen virke som
lang tid, og kan også være svært ift. studieplaner og
andre forpligtelser, men vi mener også det er vigtigt at
have tiden til at fordybe sig og opleve Indien.
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Praktisk	
  Info	
  
Hvad så nu?

Økonom i

Hvert studieprojekt vil have en kontaktperson tilknyttet
fra IGF Danmark, som kan uddybe projektet, svare på
spørgsmål og diskutere forskellige tilgange til den
givne problemstilling. Kontaktpersonen vil bidrage
med sin erfaring fra udviklingsarbejde i Sunderbans og
støtte op omkring det samarbejde den studerende
indgår i med den indiske organisation JGVK.

• Vi har løbende studerende tilknyttet vores
projekter og udarbejder gerne anbefalinger og
hjælper med oplysninger omkring relevante
fonde.
• Som en frivillig og Non Profit organisation har
vi ikke midler til, økonomisk at understøtte
studerendes projekter – vi har dog i samarbejde
med den lokale organisation JGVK, mulighed
for at tilbyde meget billig logi og kost
omkostning under udsendelse.

Kontaktpersonen vil også fungere som tovholder for
projektet, fra IGF Danmarks side, og være behjælpelig
gennem hele projektforløbet.

Forventningsafstem ning

Kontakt

For at opnå de bedst mulige resultater for projektet, har
vi nogle formalia der skal opfyldes med henblik på, at
skabe en fælles forståelse og målsætning for projektet.
Der skal derfor udarbejdes en

• Henvendelser omkring studieprojekter, kan
rettes til: studerende@igfdanmark.dk
• Her må du / I gerne skrive lidt om jeres
baggrund, motivation, faglige tilgang og
forventninger i forhold til projektet. Så vil vi
finde den rette kontaktperson og vende tilbage.

Terms of Reference (ToR) - i denne indgår;
• En fælles ramme for projektet, eventuelt ophold i
Indien og samarbejdet med den lokale organisation
JGVK.
• En specificeret aktivitetsplan, som godkendes af
kontaktperson i IGF Danmark, JGVK og af en
vejleder på studiet.

Praktiske links

• En afrapportering efter afsluttet ophold på engelsk
til JGVK og IGF Danmark.

	
  

Yderligere information om studieprojekter
Generel information til studerende og gæster

• Du skal inden afrejse indmelde dig som medlem i
IGF-Danmark (100 DKK per år).

	
  	
  
	
  

Informationsmøde
• Inden udsendelse til Indien, skal vi have
informationsmøde hvor vi vil forklare nærmere
omkring den lokale kontekst, det at arbejde og
opholde sig i et område som Sundarbans og
Kolkata, samarbejdet med JGVK samt andre
relaterede praktiske oplysninger.

	
  
	
  
	
  

Akadem iske krav
• Det er den studerendes ansvar, i samarbejde med
sin vejleder, at sørge for at de akademiske krav fra
studieordningen er overholdt. IGF Danmark vil i
den forbindelse meget gerne indgå i en dialog
omkring udformningen af projektet, så det er i
overensstemmelse med disse.
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