
GLÆD DIG TIL FORÅRETS Seminar i UNIEN, torsdag d. 23. marts 2023, Odense  

 

Hvor befinder I&E på universiteterne sig lige nu –  
og hvordan kan efteruddannelse i I&E se ud?  

Torsdag d. 23. marts kl. 9.30 – 14.30 
Vidensbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense, Thinker Space i stueetagen. 
 

Tilmelding her Deadline: 10. marts 

 
Formålet med dagen er at vi sammen tager pulsen på I&E på universiteterne og sammen får prøvet en spændende 
innovationsproces igennem. Det er altid godt at prøve af, hvordan andre gør det, så det ser vi frem til. 
Temaet for innovationsprocessen er vores egen og kollegers efteruddannelse – hvordan kan efteruddannelse gøres 
relevant og bæredygtigt? og hvordan kan vi i UNIEN spille med denne bold så medlemmerne og i sidste ende dine 
studerende får mest muligt ud af I&E undervisningen. 
 
På dette seminar vil du komme til at deltage i debatter om 

- hvor I&E er og bevæger sig hen i Higher Education 
- design og ideer til efteruddannelse for undervisere på I&E området, så det passer til behov og 

rammer 
Du vil undervejs komme til at afprøve en innovationsproces faciliteret af en kaospilot 
I arrangørgruppen håber vi at seminaret kommer til at udpege nogle ideer til hvordan efteruddannelse på I&E 
området kan blive relevant, levende og opfylde brugernes behov.  
 
Målgruppe 
 Undervisere indenfor I&E området 
 Innovationsinteresserede 
 Forskere indenfor i i&e-undervisning i higher education 
 Konsulenter fra startup områder, employabilitets områder og pædagogiske centre. 

Studieledere 
PROGRAM:  
9.30  ankomst med kaffe og et rundstykke 
10 – 11  Anne Gramtorp, Udviklingskonsulent i Fonden for Entreprenørskab: Tendenser hos dem der modtager 

midler.  
Kåre Moberg, Forskningsleder i Fonden for Entreprenørskab: ”Bæredygtighed og entreprenørskab – 
hvor er sweet spot?” Introduktion til et nyt studie om bæredygtighed i entreprenørskabs-
undervisningen. 

11.00 – 14.15 Innovationsproces 
a) Kaospilot Kathrine Svejstrup* faciliterer en proces hvor vi undersøger efteruddannelse på I&E 

området og ”kan UNIEN spille en rolle i bæredygtig efteruddannelse indenfor I&E?” 
Problemstilling, formater, omfang, entusiasme, motivation, muligheder, … 
Din gevinst ved at være med her er bl.a.:  

- Indflydelse 
- Afprøvning af en kreativ innovations proces, som sikkert vil være ny for flere af os.  
- Diskutere faglighed, prioriteringer og sammenhænge 
- Kan UNIEN have værtskab for efteruddannelse? 
Frokost – tager vi undervejs i processen 
Opfølgning på den faciliterede innovationsproces - muligheder og perspektiver 

14.15 – 14.30 Afrunding v. styregruppen 
 
* Om Kathrine Svejstrup Hun er uddannet KAOSPILOT og har flere års erfaring som iværksætter med 

projektledelse, egen virksomhed og udgivelse af bøger. De seneste år har Kathrine holdt oplæg, 

undervist og faciliteret workshops med fokus på innovation og iværksætteri.  

 
Vi glæde os til at se dig, mvh styregruppen Helle Maibom Færgemann, Dorte Lindelof, Cita Nørgård 

 
Tips til konferencer mm på næste side. 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HA7XNDM9SN9J


 
Du er måske også interesseret i følgende aktiviteter  
 
DUN-konferencen 24. – 25.maj 2023: https://dun-net.dk/aktiviteter/2023/dun-konferencen-2023-laeringsmiljoeer-
relationer-rammer/ 
 

 
3E konferencen … https://3e2023.org/ 
 

 
TICON seminar:  
 

 

 
 

 
Udbud af midler til støtte i fonden for entreprenørskab: https://ffefonden.dk/sog-stotte-liste/videregaende-
uddannelser/ 
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