
 

 

 
Talentprogram efterår 2023 
 

Eksperter i teams: Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser 

Bliv ekspert i teamwork og deltag i talentprogrammet "Tværfagligt teamsamarbejde og 
innovationsprocesser". Du skal sammen med studerende fra andre uddannelser arbejde med at 
finde på løsninger til komplekse bæredygtighedsudfordringer såsom: Hvordan kan vi reducere, 
genanvende eller genbruge forskellige typer affald? Som slut skal du sammen med dit team 
fremlægge gruppens innovative løsning til et kompetent dommerpanel! 

Hvornår er du et talent? 

 Du er ambitiøs og en lærevillig  
 Du ønsker at udforske personligt lederskab og øge din selvindsigt  
 Du værdsætter samarbejde med medstuderende fra andre uddannelser  
 Du ønsker at skabe et professionelt netværk  
 Du er klar på en unik udfordring, der kræver en ekstra indsats  

Ansøgningsfrist: 28. september 

Interview dato: 4. – 5. oktober 

Find ansøgningsskabelonen på næste side. Send os eventuelt en e-mail for at høre mere om 
ansøgningsprocessen: eit@eaaa.dk. 

Antallet af deltagere er begrænset til 60. Arbejdssproget er dansk. Talentprogrammet henvender 
sig til studerende på deres 2., 3. eller 4. semester af en AU-uddannelse eller en 
bacheloruddannelse eller på deres 1., 2. eller 3. semester af en bachelor-top-up-uddannelse. 
Programmet giver 5 ECTS, og du får et diplom for din deltagelse, hvis du består. 

  



 

 

Ansøgningsskema 

Navn  

CPR-nummer Eksempel, 101010-1010 

Uddannelsesprogram Eksempel, ‘Datamatiker’ eller ‘Multimedie Design’ 

Klasse Eksempel, 1itF19v 

Semester  

E-mail  

Holdleder Navn på din holdleder 

En kort beskrivelse af dig selv og din arbejdserfaring 

 

Hvorfor vil du deltage i ’Talent programmet’? 

 

Hvordan vil du bidrage til at arbejde i et tværfagligt team? 

 

Hvorfor er du en talentfuld studerende? 

 

 

Send din ansøgning, hvor du har besvaret ovenstående spørgsmål (max 2 sider), til Jacob: 

eit@eaaa.dk, senest d. 28/9-2023.  

Informationen vil udelukkende blive brugt til at vurdere din egnethed til at deltage i 

programmet. Læs mere om Erhvervsakademi Aarhus persondatapolitik her. 

 

mailto:eit@eaaa.dk
https://www.eaaa.dk/om-os/persondatapolitik/


 

MERE INFO OM FAGET 

 

Et fag der forbedrer dine teamwork 

færdigheder 
 

Markedstendenser, indsigt fra førende forretningsledere og industrielle data peger alle på 

samme ting: bløde færdigheder er vigtige og bør ikke overses. Den næste generation af 

arbejdstagere, ledere og virksomheder vil have brug for ansatte der evner forståelsen af 

fagfaglighed, men også i høj grad færdighederne til at arbejde effektivt og succesfuldt 

med andre på tværs af fagligheder og teams. 

Formålet med ’Eksperter i Teams’ er at udvikle dine tværfaglige teamwork kompetencer. 

Det vil forbedre din evne til at arbejde med innovationsprocesser i tværfaglige teams og 

forbedre dine evner til at sætte din fagviden i spil på det 21. århundredes arbejdsmarked. 

Det giver dig nye indsigter i gruppedynamik og innovationsprocesser. Faget bidrager 

dermed til at kunne omsætte den teoretiske viden - til succes i praksis. 

Du kommer til at arbejde sammen med medstuderende fra andre 

uddannelsesprogrammer og øver dig i at sætte netop din viden i spil. Din opgave bliver at 

arbejde med en konkret samfundsmæssig udfordring med dit team og præsentere jeres 

arbejde for et dommerpanel.  

De vurderer jeres løsninger i henhold til innovationshøjde, potentiale, realiserbarhed og 

bæredygtighed. 

Faget svarer til 5 ECTS-point. Der er en mundtlig eksamen med en individuel 

forretningscase og bedømmelse efter den 7-punkts karakterskala, med intern censur. 

Forretningscasen er inkluderet i bedømmelsen som en samlet vurdering. Hvis du består 

eksamen, modtager du et certifikat for din deltagelse. 

Dette fag er derfor en del af akademiets talentprogram og et værdifuldt supplement til 

dine studier og fremtidige karriere. 

 



 

 

 

 

Et fag med international opmærksomhed 
Udspringet for ’Eksperter i Teams’ er et tilsvarende fag, der tilbydes alle 

kandidatstuderende på NTNU i Trondheim. I løbet af årene har faget opnået international 

anerkendelse og opmærksomhed. Det blev en del af EAAA's uddannelsesprogram i 2013. 

I dag er faget også en del af uddannelsesprogrammer i Polen, Sydafrika, Tanzania, 

Indonesien og de skandinaviske lande. 

Et udpluk af de mange take-aways 
 Du bliver ekspert i gruppedynamik  

 Du lærer om konflikt og konflikthåndtering 

 Du udforsker din egen rolle og evne til at bidrage i teams 

 Du oplever udfordringerne ved at arbejde i en tværfaglig sammenhæng 

 Du får kvalifikationer, der styrker din fremtidige karriere 

 Du udvider dit professionelle netværk med virksomheder og medstuderende 

 Du modtager et gratis eksemplar af bogen: "20 effektive teamværktøjer" 

Vigtige datoer 2023 
Ansøgningsfrist: 28. september  

Interview datoer: 4.-5. oktober 

Undervisning: 3. nov., 10. nov., 17. nov., 1. dec. (12:10–16:00) 

Workshop: 23. nov. (9:00-18:00) og 24. nov. (9:00-15:00) 

Eksamens dato: Uge 50 

  



 

 

Dine kvalifikationer  
• Du er i dit 2., 3. eller 4. semester på en AU-uddannelse eller en 

bacheloruddannelse eller på 1., 2. eller 3. semester af en bachelor-top-up-

uddannelse. 

• Du har stærke faglige kvalifikationer fra din uddannelse.  

• Du har erhvervserfaring fra et studiejob eller frivilligt arbejde.  

• Du har et åbent mindset. 

• Du er villig til at arbejde med dine egne teoretiske og faglige kompetencer 

inden for teamet. 

• Du er villig til at deltage i alle klasser og workshoppen sammen med dit 

team. 

 

Overblik over faget 
Modul 1: Mød dit tværfaglige team. Hvorfor er teamwork så vigtigt i dag? '3 zone 

processen'. Individet i det tværfaglige team. 

Modul 2: Teamudvikling og skabelsen af nye muligheder sammen, din rolle i teamet, 

teambuilding. Øvelser i facilitering og sociogrammer. 

Modul 3: Konflikthåndtering, teamet i innovationsprocessen, præsentation af 

teamudfordring, inspirerende keynotes.  

Workshop: Teamforankring, innovationsprocessen: udvikling af innovative løsninger. 

Dybdegående træning i facilitering. Præsentation af løsninger for et dommerpanel.   

Modul 4: Refleksion, læringssløjfe og evaluering. Hvordan vil du anvende din 

læringsoutput i fremtidigt teamwork? Forberedelse til eksamen.  

Det fulde program vil blive offentliggjort inden fagets start. 



 

 

Læringsmål 
Du skal have viden om: 

Tværfagligt teamwork og gruppedynamikker.  

Grundlæggende begreber og teknikker i forhold til facilitering af tværfaglige 

teams.  

Mulighederne og udfordringerne ved tværfagligt teamwork i 

innovationsprocesser. 

Færdigheder: 

Kommunikér din faglige viden og kompetencer i tværfaglige 

sammenhænge. 

Observer og reflekter over teamets arbejdsproces og bidragene fra 

teammedlemmerne. 

Bidrag til holdets fremskridt og løsning af uoverensstemmelser og 

konflikter. 

Udvikle, bearbejde og kommunikere innovative løsninger baseret på 

tværfaglighed. 

Kompetencer: 

Samarbejde med personer med forskellige uddannelsesmæssige og faglige 

baggrunde.  

Planlæg og faciliter veldefinerede tværfaglige innovationsprocesser, der er 

forbundet enten med produkter eller processer. 

Tilegne sig ny viden og nye færdigheder relateret til tværfagligt teamwork 

og innovationsprocesser. 

 

 

 



 

 

Sådan ansøger du 
Spørg din holdleder eller underviser, om du må bruge vedkommende som 

kontaktperson i din ansøgning. Læs mere om EAAA’s talentstrategi her. 

Kontakt Jacob Luis Nielsen for mere information: eit@eaaa.dk. Du skal skrive din 

ansøgning på dansk. Antallet af deltagere er begrænset til 60 studerende. Efter 

at have indsendt din ansøgning, kan du blive udvalgt og inviteret til en samtale. 

Yderligere information 
Tag endelig kontakt til os, hvis du er i tvivl eller har yderligere spørgsmål! 

Jacob Luis Nielsen: jani@eaaa.dk; eit@eaaa.dk  

Jesper Klintrup: jkni@eaaa.dk 

Ulla Haahr: ulha@eaaa.dk  

 

 

 

 

https://www.eaaa.dk/media/exadrcjz/talentstrategi-for-erhvervsakademi-aarhus-2020.pdf
mailto:eit@eaaa.dk
mailto:jkni@eaaa.dk
mailto:ulha@eaaa.dk
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