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VIA FORSKNINGENS DØGN 2017

GENTÆNK
VIAs VIDENSFEST 2017
Igen i 2017 afholder VIA et fælles Forskningens Døgn-dagsevent som del af det nationale
Forsknings Døgn program. Denne gang finder arrangementet sted torsdag d. 27. april 2017 på
Campus Aarhus C. Hvor VIAs Forskningens Døgn event tidligere har bestræbt sig på at fremvise en
bred palette af igangværende forskning, udvikling og innovationaktiviteter (FUI), vil vi i dette års
program primært rette fokus mod de fag og fagmiljøer, der er repræsenteret på campus Aarhus C –
det være sig både studerende, medarbejdere, alumner og professioner indenfor erhverv og
pædagogik og samfund.

Grundlæggende for FUI er en forventning om, at viden skabes og anvendes til at skabe samfundsog erhvervsmæssig udvikling og fremdrift. Med dette års VIA Forskningens Døgn event vil
fremdriften blive sat på pause og i stedet give plads til at GEN-TÆNKE. Fx gen-overveje om
eksisterende metoder og produktionsformer kan løse nye og andre udfordringer end hvad de
oprindeligt var tiltænkt, om nye læringsformer kan gen-oprette motivation og arbejdsglæde blandt
både elever, studerende og undervisere på landets uddannelser, om ’ting’ tidligere forkastet kan
gen-bruges i andre kontekster etc.

Med VIA Forskningens Døgn 2017 vil der blive afholdt en vidensfest, hvor viden vil blive
præsenteret, delt og drøftet. Det vil være en dag til information og inspiration, og en dag der åbner
døre og giver rum for etablering af nye relationer.
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KONCEPT FOR VIA FD2017 EVENTEN
VIA FD2017 vil i år foregå i tidsrummet kl. 13.00-19.00. Programmet vil bestå af tre parallelle spor:
1) et Forskningens Døgn program henvendt til studerende, medarbejdere, alumner og borgere, 2) et
særligt arrangement for fonde og virksomheder og 3) VIAs nationale Innovationspriskonkurrence.

Forskningens Døgn program
13.00-15.00: Oplæg og workshops for studerende samt workshop for gymnasieelever
Der vil i denne session være dels oplæg og workshops, der primært henvender sig til studerende
på VIA Campus Aarhus C, dels workshops primært henvendt til elever på Aarhus’
ungdomsuddannelser.
1) For VIA studerende vil der blive afholdt en række parallelspor, hvor faglige problemstillinger fra
deres respektive uddannelser vil blive adresseret. Disse spor vil blive til i tæt samarbejde mellem
forskere og undervisere på Campus C og vil indgå som den obligatoriske undervisning for flere
hold. Der vil her bestræbes på at arbejde med temaer, som berører og interesserer flere
fagligheder.
2) For elever på Aarhus ungdomsuddannelser vil der igen i år blive udbudt workshops, hvor der på
baggrund af design thinking skal arbejdes med løsning af konkrete problemstillinger i samtiden. I
VIA er der udarbejdet en operationel metode til at arbejde med design thinking, og det er denne
metode, elever vil blive præsenteret for og opnå erfaringer med.

15.00-17.00: Videns-wellness
Under denne session vil der blive kælet særligt for VIAs medarbejdere og øvrige
professionsinteresserede. Her vil der være noget for alle sanser og intellektet vil få en særlig
’treat’ med oplæg af nogle af landets fremmeste hjerner.

17.00-19.00: ”Hvor trykker skoen?” – fyraftensmøder for professioner og erhverv. I dagens
sidste session i Forskningens Døgn programmet tages der hånd om nogle af de særlige
udfordringer, som professioner og erhverv står overfor både i dag og i fremtiden. I samarbejde
med en række faglige foreninger planlægges fyraftensmøder for erhverv og professioner, hvor
både forskere og undervisere fra VIA og repræsentanter fra faglige foreninger inviterer op til
vidensdeling og erfaringsudveksling.

Som tidligere år vil der som del af VIAs Forskningens Døgn event blive afholdt en VIDENSMESSE,
hvor ’iøjnefaldende’ FUI projekter vil blive præsenteret og demonstreret.
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Spor for fonde og virksomheder
For såvel VIA som for den samlede UC-sektor er der fremadrettet et stort behov for og ønske om at
styrke FUI-indsatsen – både til gavn for landets professionsuddannelser og for de professioner, vi
uddanner til. Vigtige opgaver i det ærinde er dels at styrke relationer og samarbejder med både
offentlige og private virksomheder, dels at orientere og samarbejde med landets FUI-fonde og
puljer. Som led i VIAs Forskningens Døgn event d. 27. april 2017 afholdes et særligt arrangement
henvendt til både private og offentlige virksomheder og nationale fonde og puljer, hvor eksempler
på professionsrettet forskning vil blive præsenteret og paneldebatter afholdt med bl.a. fokus på
private og offentlige aktørers rolle ift. fremtidens vidensudvikling. VIAs direktion vil være vært for
dette arrangement.

Innovationspriskonkurrencen
For femte år i træk afholdes VIAs nationale Innovationspriskonkurrenc, der inviterer alle studerende
fra landets videregående uddannelser til at deltage med ideer til projekter eller initiativer, som kan
komme til gavn for samfundet. Igen i år er der store præmier for første, anden og tredje pladserne i
form af både pengepræmier (hhv. kr. 50.000,-, 20.000,- og 10.000,-) samt professionel sparring ift.
realisering af deres projekter. Konkurrencen offentliggøres i starten af januar 2017 og vil herefter
følge et udviklings- og udvælgelsesforløb frem mod semifinale og finale, som vil foregå som del af
VIAs FD2017 event. Læs evt. mere om Innovationspriskonkurrencen på VIAs Innovationspris
hjemmeside eller på Facebook

VIDERE PROCES OG INDDRAGELSE AF STUDERENDE OG
MEDARBEJDERE I VIA
En event for hele VIA
Selvom VIAs Forskningens Døgn-event i 2017 afholdes på Campus Aarhus C og programmet for
arrangementet derfor har et særligt fokus på de uddannelser og fagmiljøer repræsenteret på dette
campus, så er det et arrangement for hele VIA og for alle dets studerende og medarbejdere. Også i
år vil der således være en opfordring til alle uddannelser og FUI miljøer i VIA om både at bidrage til
og deltage i denne event. Incitamenterne herfor er mange:
1) VIA FD2017 er VIAs største FUI-formidlingsarrangement hvor medarbejdere på tværs af fag og
hovedområder har mulighed for at mødes, oplyse og inspirere om igangværende FUI-aktiviteter.
Udover at det bidrager til tværgående vidensudveksling, så baner det vejen for indgåelse af nye
samarbejder mellem medarbejdere og enheder i VIA, som ikke tidligere har samarbejdet.
2) Samtidig er VIA FD2017 et unikt udstillingsvindue, hvor viden udviklet og anvendt i VIA kan
fremvises for offentligheden – bl.a. for private og offentlige samarbejdspartnere. Udover at
arrangementet skaber en god ramme for at dyrke og nurse eksisterende samarbejdsrelationer, så
viser det sig også som en værdifuld platform for indgåelse af nye.
3) Ligeledes er VIA FD2017 en enestående platform for både at formidle nyeste viden til studerende
og involvere dem direkte i den videre udvikling af viden. Også her er det tværfaglige perspektiv en
vigtig ingrediens i at forberede studerende på det for dem forestående arbejdsmarked.
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NEXT STEP
Fra starten af januar vil arbejdsgruppen bag VIA FD2017 tage kontakt til og inddrage både
uddannelser og FUI-miljøer i at udarbejde programmets indholdsside – herunder oplæg og
workshops for studerende, præsentationer af FUI-projekter på eventens vidensmesse, påtage sig
værtsskab for fyraftensmøder etc. – samt engagere eksterne samarbejdspartnere for at sikre deres
deltagelse. Vi beder alle ledere i VIA om at være med til at løfte denne opgave. Derudover er der
nogle opgaver, som vi særligt vil bede specifikke ledere have fokus på:
Uddannelsesledere i VIA
-

Er der særlige samarbejdspartnere, I ønsker skal deltage i sporet for virksomheder og fonde,
så send navne og kontaktoplysninger på vedkommende, og der vil blive sendt dem en
særskilt invitation hertil. Forslag hertil skal sendes til Pernille Roholt (PROH)
Er der særlige faglige foreninger, I mener vi skal kontakte omkring at arrangere
fyraftensmøder, bedes I sende informationer herom til René Dybdal (REDP)

Uddannelsesledere på Campus C
-

-

Ovenstående +
På Campus Aarhus C er der en særlig opmærksomhed på, at der bliver afholdt
arrangementer målrettet campus’ studerende – herunder oplæg og workshops som kan
indgå i de forskellige uddannelsers undervisningsforløb. Der er således en særlig opgave for
uddannelsesledere på Campus C at assistere med at realisere dette. Har I derfor ideer hertil,
så del dem gerne med jeres VIA FD2017 arbejdsgrupperepræsentanter – se nedenfor.
Har I samarbejder med lokale gymnasier, som I tænker kunne have interesse i at deltage i
workshoppen om design thinking, så send gerne oplysninger på disse til René Dybdal (REDP)

FUI miljøer
-

Er der særlige samarbejdspartnere, I ønsker skal deltage i sporet for virksomheder og fonde,
så send navne og kontaktoplysninger på vedkommende, og der vil blive sendt dem en
særskilt invitation. Forslag hertil skal sendes til Pernille Roholt (PROH)
Er der særlige projekter, som medarbejdere tilknyttet jeres center eller program deltager/har
deltaget i, som i ønsker at fremvise på vidensmessen, så send forslag herom til René Dybdal
(REDP). Vigtig for disse præsentationer er, at der skal være mulighed for synlig eksponering –
såsom demonstrering af produkter, teknikker eller ydelser.

Alle medarbejdere og studerende
-

Alle øvrige input til programaktiviteter eller oplægsholdere kan sendes til lokale VIA FD2017
arbejdsgrupperepræsentanter

VIA FD2017 ARBEJDSGRUPPEMEDLEMMER
Pædagogik og Samfund: Jens-Ole Jensen (JOJ) & Mette Molbæk (MEM)
Erhverv: Poul-Erik Jørgensen (PEJO), Grith Bech-Nielsen (GRBN) & Helle Winding (HEWI)
Efter og Videreuddannelse: Lillian Buus (LIBU)
Sundhed: Kirsten Maibom (KMAI) & René Dybdal (REDP)

