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1. Rammer  
 

Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering (herefter kaldet centeret) 
er en del af VIA University College. Centeret blev formelt oprettet i februar 2012 under 
Forsknings- og Udviklingsafdelingen i det tidligere TMH, og er pr. 1. januar 2015 
organisatorisk forankret i VIA Business, VIA Erhverv. 
 
Centeret indtager, som en vigtig del af det faglige miljø i VIA Business, en væsentlig rolle i 
forhold til at medvirke til en realisering af VIAs strategiske mål inden for forsknings- og 
udviklingsområdet, herunder en øget professions- og udviklingsbasering af uddannelserne i 
VIA Business og beslægtede uddannelser. 
 
Centeret løser sine opgaver i tæt samarbejde med VIAs uddannelser, erhvervslivet, relevante 
myndigheder regionalt, nationalt og internationalt samt danske og udenlandske 
videninstitutioner. 
 
Centeret skal arbejde hen i mod at etablere større projekter som involverer flere medarbej-
dere med forskellig faglig baggrund. Centret vil endvidere deltage i såvel nationale som 
internationale partnerskaber.  
 

 
2. Mission 

 
Centeret udvikler og formidler ny viden. Viden skal være kvalificeret og brugbar og skal 
bidrage til danske virksomheders udnyttelse af de muligheder, som et globalt forretnings 
miljø giver. 
 
Ny viden betyder at den udviklede viden skal supplere, berige og udfordre eksisterende 
viden udenfor centerets fokusområder. Dette vil kræve en stærk faglighed samt overblik og 
netværk inden for centerets fagfelter (jf. afsnit 5.2) 
 
Kvalificeret betyder at projekters problemformulering og metode er velbegrundede og lever 
op til kvalitetsrammen for UC viden (PURE krav), der definerer kriterier for praksisnær 
forskning og videnudvikling. 
 
Brugbar betyder at den udviklede viden er relevant og praksisnær og at den kan omsættes 
til direkte handlinger af målgruppen. 

 
 
3. Målgrupper 

 
Centeret har tre målgrupper: 
 
1. Den primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder (SMV): 

 Små virksomheder: <50 ansatte og en omsætning mindre end 10 mio. Euro (EU 
definition) 

 Mellemstore virksomheder <250 ansatte og en omsætning mindre end 50 mio. Euro. 
(EU definition) 

2. Den sekundære målgruppe er VIAs uddannelser og studerende 
3. Den tredje målgruppe er undervisere og andre ansatte i VIA som har behov for faglig 

udvikling, bl.a. i forbindelse med adjunktforløb. 
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4. Organisation 
 
Centerets organisation kan ses i nedenstående figur: 
 
 

 
 

Der nedsættes en styregruppe. Styregruppen består af: 
 Centerlederen  
 Uddannelses- og forskningschefen for VIA Business  
 En repræsentant fra Eksterne Relationer, VIA Erhverv 
 En repræsentant fra VIA Efter- og Videreuddannelse 
 Uddannelseslederen for Global Business Engineering 
 En repræsentant fra VIA Design 

 
Centerlederen er fast tilknyttet centret.  Centrelederen er, med reference til uddannelses- 
og forskningschefen i VIA Business, ansvarlig for den daglige drift af centret og 
projektledelse af centerets medarbejdere, med reference til styregruppen. 
 
Centret er organiseret i projekter. Hvert projekt løber i en tidsbegrænset periode hvorefter 
projektet erstattes af et nyt projekt. Projektdeltagere kan være tilknyttet et eller flere 
projekter. For funktionsbeskrivelse for projektdeltagere henvises til bilag 3. 

 
 
 
 
 
 

Styregruppe 

Centerledelse 

Projket 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt N 

Organisationsdiagram; Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering 
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5. Strategi for Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering 

5.1 Vision 
Centeret skal skabe og formidle viden om globale forretningsprocesser i og omkring dansk 
erhvervsliv. Centeret skal endvidere medvirke til at styrke det globale mind-set i såvel dansk 
erhvervsliv som i VIAs uddannelser, og centerets forsknings- og udviklingsresultater skal 
medvirke til at optimere den enkelte virksomheds resultat. Centeret tager udgangspunkt i, 
og bygger videre på, VIAs erfaring med globalt udsyn og internationale relationer. På 
længere sigt skal centeret være en kendt aktør i udviklingen af viden om globale 
forretningsprocesser, primært i små og mellemstore virksomheder. 
 
5.2 Strategiske mål 
Forretningsprocesser dækker over alle de processer som en virksomhed (såvel privat som 
offentlig) arbejder med, for at nå de mål, der er fastlagt for den pågældende virksomhed.  De 
globale forretningsprocesser fokuserer på samtlige de processer, aktiviteter og 
forretningsgange som er nødvendige, for at virksomheden kan fungere som en global eller 
international deltager. 
 
Historisk set omhandlede de globale forretningsprocesser primært salg og indkøb for 
danske virksomheder. I de sidste 20 år er der imidlertid sket en markant udvikling, således at 
alle processer og funktioner i og omkring en virksomhed i dag kan være globale og skal 
fungere på tværs af landegrænser og kulturelle grænser. Dette betyder, at der er opstået 
helt nye udfordringer, som danske virksomheder skal forholde sig til.  Konkurrenceelementet 
er blevet væsentligt forøget såvel på nationalt plan som på internationalt plan og mange 
SMV’ere vil kun overleve ved at agere globalt.  Således konstaterer DEA i marts 2013 at 
   
”Antallet af små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er), der eksporterer til BRIK-
landene, er fordoblet siden 2000. Det viser en ny statistikplatform, som Eksportrådet 
under Udenrigsministeriet har oprettet. Det er en god nyhed, men desværre rykker det ikke 
ved det faktum, at Danmarks økonomiske betydning på verdensmarkedet i grove træk er 
svækket med en femtedel siden 1990. Som land er vi dybt afhængige af vores eksport. 
Alligevel er især mange SMV’ere ikke godt nok forberedte på, at global konkurrence 
handler om andet end eksport til nærmarkederne. Den globale konkurrence stiller stigende 
krav til at indtænke udenlandske leverandører, samarbejdspartnere samt internationale 
talenter og specialister i virksomhedernes strategier.”1 

Endvidere skriver regeringen i sin strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati 
udgivet i maj 2014 at 
 
”De små og mellemstore virksomheder repræsenterer mere end 95 pct. af alle danske 
virksomheder. SMV’erne står for en begrænset del af den danske eksport, og udsigten for 
SMV-eksportvæksten i de kommende år er mindre end for større virksomheder.”2 
 
Det er på denne baggrund et strategisk mål for centret at hjælpe små og mellemstore 
virksomheder med ny og brugbar viden til at møde disse udfordringer.  
 
Centeret tager udgangspunkt i de faglige områder hvor VIAs merkantile uddannelser 
arbejder. Dette betyder at arbejdet i Centeret vil fokusere på: 
 
 
 

                                                           
1
 http://dea.nu/nyheder-blogs/nyheder/godt-nok-danmark-ikke-godt-nok-globalt 

2
 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati, maj 2014 
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 Værdikædeoptimering 
Alle virksomheder indgår i et forretningsmæssigt netværk af interessenter som i 
stigende grad er globale. Samtidigt stilles virksomhederne over for nye krav fra deres 
netværk. Centret udvikler viden om, hvordan man som virksomhed kan styre og 
optimere sine netværk, fx i forhold til at udvikle bæredygtige forretnings-modeller, når 
man som organisation er spredt over flere lokationer. 

 Internationalt salg og markedsføring 
I Danmark står 10 % af virksomhederne for ca. 90 % af eksporten. Samtidig består 95 % 
af danske virksomheder af små og mellemstore virksomheder (SMV). Det betyder, at en 
stor del af disse ikke eksporterer. Centeret arbejder med at finde ”best practices” blandt 
de eksporterende virksomheder og sprede denne viden til gavn for den samlede danske 
eksport. 

 Kommunikation, sprog og Interkulturelt samarbejde 
Globaliseringen stiller krav til kommunikation og kulturforståelse, fx i forhold til 
internationale partnere samt mulighederne for at rekruttere og fastholde internationale 
medarbejdere. Centeret analyserer, kortlægger og udvikler de nødvendige interne og 
eksterne kommunikationsplatforme, samt de sproglige og kulturelle forskelle, 
virksomheder skal lære at håndtere. 

 
Indenfor rammerne af disse faglige områder, kan projekter handle om flere af de mere 
konkrete begreber i globaliseringsprocessen. Det kan f.eks. være eksport, systemsalg, 
sourcing, virksomhedsopkøb, vidensamarbejde, optimering af produktionsprocesser, CSR, 

ledelse af globale forretningsnetværk, sprogkompetencer, etc.   

Formålet for centeret i forhold til primær målgruppe (SMV) er: 

1. At udvikle og formidle viden, der konkret og i praksis kan medvirke til at SMV udnytter 
deres muligheder på det globale marked med henblik på at udvikle deres forretning 

2. At facilitere samarbejdsrelationer mellem offentlige/private nationale, regionale og 
internationale aktører; gerne i nye samarbejdsmodeller, der fremmer en viden om 
globale forretningsmodeller til gavn for det danske erhvervsliv. 

3. At kunne henvise til den rigtige viden og de rigtige kontakter såvel i centerregi som 

udenfor centeret. 

Formålet for centret i forhold til sekundær målgruppe (uddannelserne) er: 

1. At bidrage til uddannelsernes videngrundlag og videnmiljø. 
2. At kvalificere uddannelsesforløb med ny og egen viden om aktuelle problemstillinger for 

uddannelsernes professioner og det erhvervsliv, som benytter sig af professionerne. 
3. At inddrage de studerende i forsknings- og udviklingsaktiviteter og benytte sig af det 

internationale uddannelsesmiljø som findes i VIA. 

Formålet for centret i forhold til den tredje målgruppe (undervisere og andre ansatte i VIA): 

1. At tilbyde faglig kompetenceudvikling af undervisere 
2. At tilbyde forsknings- og udviklingsforløb for adjunkter ansat i VIA 
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3. At skabe muligheder for etablering og udnyttelse af faglige netværk for den enkelte 
underviser, såvel nationalt som internationalt. 

 

6. Generelle formål og indsatser 

Centerets centrale opgave er, i samarbejde med uddannelserne, at sikre en stor 
samarbejdsflade mellem centret, erhvervslivet og VIA.  Dette vil kræve en tæt systematisk 
og åben kontakt med både uddannelser og erhvervsliv for at sikre en godt match mellem 
erhvervslivets behov og uddannelsernes kompetencer. Herudover skal centeret være med til 
at sikre, at VIA udnytter den store andel af udenlandske studerende som studerer hos VIA i 

forbindelse med f.eks. landespecifikke projekter. 

Centret vil indgå i strategiske samarbejder med private og offentlige aktører, der er centrale 
i den danske globaliseringsdebat, for at bistå erhvervslivet i udviklingen af de globale 
forretningsprocesser. 

Det vil endvidere være en succesparameter for Centret at etablere samarbejde med såvel 
indenlandske som udenlandske videninstitutioner. De eksisterende samarbejder skal 
videreudvikles og nye potentielle samarbejdsmuligheder skal identificeres og etableres. 

 

7. Samarbejde mellem centeret og andre afdelinger i VIA  
 

Afdelingen for eksterne relationer i VIA Erhverv 
Centeret skal samarbejde med afdelingen for eksterne relationer i forbindelse med 
projekter. Således stiller centeret medarbejdere til rådighed til projekter hvor dette måtte 
være relevant. Centeret bruger afdelingens ressourcer i forbindelse med eksterne projekt 
ansøgninger, fundraising samt projektopfølgning og-afslutning. Centeret bruger også 
afdelingens kompetencer i forbindelse med kompetenceudvikling inden for forskning og 
udvikling. 
 
VIA Design 
Medarbejdere som arbejder inden for businessområdet skal have mulighed for at etablere 
eller deltage i projekter i centerregi. 
 
VIA Engineering 
Medarbejdere som arbejder inden for businessområdet skal have mulighed for at etablere 
eller deltage i projekter i centerregi. Her tænkes i særdeles på undervisere fra GBE 
uddannelsen; men også undervisere fra uddannenlser i VIA i VIA Engineering kan være 
relevante. 
 
VIA Byggeri 
Medarbejdere som arbejder inden for businessområdet skal have mulighed for at etablere 
eller deltage i projekter i centerregi. 
 
VIA  Animation Workshop 
Medarbejdere som arbejder inden for businessområdet skal have mulighed for at etablere 
eller deltage i projekter i centerregi. 
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VIA Film og Transmedia 
Medarbejdere som arbejder inden for businessområdet skal have mulighed for at etablere 
eller deltage i projekter i centerregi 
 
VIA Efter- og Videreuddannelse (EVU) 
Medarbejdere som arbejder inden for businessområdet skal have mulighed for at etablere 
eller deltage i projekter i centerregi. 
 
VIA Pædagogik og samfund 
Medarbejdere som arbejder inden for businessområdet skal have mulighed for at etablere 
eller deltage i projekter i centerregi. 
 
VIA Sundhed 
Medarbejdere som arbejder inden for businessområdet skal have mulighed for at etablere 
eller deltage i projekter i centerregi. 
 

 
8. Projektmedarbejdere i centeret 
 

Projektmedarbejderne rekrutteres fra VIAs uddannelser. I bilag 3 kan der ses en 
funktionsbeskrivelse for en projektmedarbejder i centeret. Medarbejderne i centeret kan 
enten indgå i projekter som gennemføres i centerregi eller kan repræsentere centeret i 
eksterne projekter 
 
Projekterne kan deles op i to kategorier set fra undervisernes synsvinkel: 
 
1. Projekter som generes af medarbejderne: 

Ideen præsenteres for centerlederen, og det besluttes om idéen passer ind i den 
strategiske kontekst der gældende for centeret. Herefter tildeles underviseren eller 
underviserne 50 timer i en initieringsfase og research design fase, hvor projektet 
beskrives og i forhold til UC–Videns krav. Der fastlægges en tidsramme samt et 
ressourceestimat for projektet. Det udarbejdede Research Proposal udfordres og 
diskuteres på et seminar som er åbent for alle interesserede; men som minimum skal 
centerlederen, projektdeltagerne og en person med metode og videnskabsteoretisk 
kompetence deltage. Herefter beslutter centerlederen - evt. sammen med 
styregruppen, hvorvidt og hvornår projektet kan igangsættes. Såfremt underviseren ikke 
har erfaring inden for forskning og udvikling skal underviseren deltage i 
kompetenceudviklingsforløb i løbet af det første år. Når Research Proposal er godkendt, 
skal underviseren bruge minimum 4*200 timer i centeret indenfor 2 år, jf. nedenstående 
model  

2. Projekter som genereres andre steder fra 
Projekter kan også genreres  
Centralt i centerregi  
Disse projekter skal behandles på samme måde som projekter der initieres af den 
enkelte medarbejder. 
 
Eksterne samarbejdspartnere  
Disse projekter skal godkendes af centeret. Der vil dog ikke blive udarbejdet en egentlig 
Research Proposal, da det ikke er et krav at medarbejderne i centeret påtager sig 
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projektledelsen i projektet; men også har muligheden for at fungere som 
projektdeltagere. 

 
Når projektet er godkendt gennemføres projektarbejdet i henhold til projektplanen. Der 
afrapporteres skriftlig på alle projekter 2 gange årligt (juni og januar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fastholdelsesstrategi 
 
Centret skal udvikle og formidle ny viden; men samtidig skal centret medvirke til at 
fastholde og sprede den udviklede viden i VIA. Det er medarbejderne i centeret der bidrager 
med vidensopbygning i VIA og bidrager med formidling af viden såvel internt som eksternt. 
For at sikre, at den viden medarbejderen besidder formidles til andre medarbejdere i VIA vil 
medarbejderen være tilknyttet centeret i resten af sin arbejdstid hos VIA, når medarbejderen 
er blevet tilknyttet centeret i forbindelse med initieringen af et projekt. Medarbejderen vil 
dermed repræsentere centeret såvel internt som eksternt med den specialistviden som er 
erhvervet, også når projektet er afsluttet. Medarbejderne vil endvidere have en forpligtigelse 
til at facilitere nye projekter indenfor specialistområdet samt vejlede nye medarbejdere, som 
ønsker at opbygge en viden indenfor den pågældendes specialist område.  Dette betyder at 
alle projektmedarbejdere må forvente at og afsætte tid til mødedeltagelse i et mindre 
omfang, når projektet er afsluttet. 

Proces i centerregi 

Idégenerering 

Kvalitetsramme  

UC-Viden 

Innovation/Relevans 

Research Design 

50 timer 

Finansiering 

Konsistens/Pålidelighed

/Orginalitet 

Orginalitet 

Minimum 4*200 timer 

 

 

 

Uddannelserne 

Afrapportering/Produkt 

Gyldighed/Robusthed 

Centeret/Ekstern 

finansiering 
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Når et forskningsprojekt som er genreret af den enkelte medarbejder projekt gennemføres i 
centerregi skal der bruges minimum 200 timer pr. semester i 4 semestre. Visse projekter 
kan kræve et større ressourceforbrug. Dette aftales med centermedarbejderens linjeleder og 
centerlederen. Andre opgaver og eksternt finansierede projekter kan afvige fra dette. 
 
 

10.  Formidlingsstrategi 
 
Projekter som gennemføres i centerregi skal formidles til interessenter. Formidlingen skal 
medvirke til at VIA betragtes som en institution der skaber praksisnær og professionsrettet 
viden.  Research Proposal skal indeholde en plan for hvordan projektets fremdrift og 
projektets resultater skal formidles. Planen skal indeholde: 
 Kommunikationsmål 

 Målgrupper 

 Hvilken rolle formilderne skal have 

 Formidlingskanaler der skal bruges 

 Samarbejdspartnerne i projektet og deres rolle 

Bilag 1 giver input til udarbejdelse af en formidlingsplatform for projektet. 
 

11. Finansielle rammer 

Centeret finansieres delvist ved hjælp af frascatimidler. Det er imidlertid vigtigt at 
understrege, at projekterne i centret som hovedregel skal arbejde hen i mod at blive 
eksternt finansierede, således at frascatimidlerne bruges til nye udvikling af nye projekter.  
Finansieringsmodellen for hvert enkelt projekt skal være beskrevet i Research Proposal 
 

12. Indsatsområder  

For indsatsområder i 2015 henvises Jf. bilag 2. 

 

13. Beskrivelse af funktionen som projekt medarbejder 

Jf. bilag 3. 
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Bilag 2 

Forskning- og udviklingscenteret for Globale 

Forretningsprocesser 

Aktiviteter i 2015 

I dette bilag beskrives de aktiviteter son i den følgende periode skal opfylde de strategiske mål. 

1. Sikre centerets identitet 

Indsats Deadline Ansvarlig Uddybende beskrivelse 
Udarbejdelse af ny strategi 
for centeret 

15. 
februar 
2015 

RL Formål, rammer, strategi og 
indsatsområder revurderes for 
centeret. Strategien løber i 3 
år og der udarbejdes en 
oversigt over handlinger for 
det næste år. 
 

Etablere en ”forsker 
workshop” som tilbydes nye 
medarbejdere i centeret 

30. juni 
2015 

RL/VLA For at sikre at nye 
medarbejdere har de rette 
kompetencer i forbindelse 
med deres arbejde i centeret 
etableres der en workshop 
med det formål at øge de 
forskningsmæssige 
kompetencer hos 
medarbejderne. 
Workshoppen kan strække sig 
over en længere periode og 
bestå af flere delelementer og 
kan benytte sig af flere 
læringsformer, herunder 
digitale. 

Implementere en fastlagt 
møderække i centret såvel 
individuelt som for hele 
centeret  

1. januar 
2015 

RL Der implementeres en møde-
række i centret 
Individuelle møder med hvert 
projekt: Hver 14 dag (maks. 1 
time) Møderne er skemalagte; 
men kan aflyses hvis der ikke 
er behov 
Møder med alle medarbejdere 
samlet: 1 gang pr. måned. 
Dagsorden skal være 
udarbejdet. 
 

Opdatering af 
projektportefølje 

1.dec. og 
1. juni 

RL Løbende 

Vurdere 
medarbejdersammensætnin
gen i centeret 

Løbende RL og styregruppe Der skal løbende vurderes om 
kompetencebehovet i centret 
kan opfyldes med den 
eksisterende bemanding i 
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uddannelserne. Alternativt 
skal der findes udveje for at 
engagere de manglende 
kompetencer.  
I øjeblikket vil der være behov 
for at styrke 
forskningsindsatsen indenfor 
Value Chain Management; 
med evt. en PhD indenfor 
logistik eller SCM 

Overblik over og 
monitorering af 
finansieringsmuligheder 

RL/STBJ Løbende Fonde og andre 
finansieringsmuligheder skal 
løbende overvåges og der skal 
sikres en kobling mellem 
kompetencer og mulige 
projekter 

Vedligeholdelse af sociale 
medier og hjemmeside. 

Ny 
hjemme-
side ult. 
februar 
2015, 
derefter 
løbende 

RL/kommunikatio
nsafdelingen/cent
er- medarbejdere  
 

Der udvikles i øjeblikket et nyt 
lay out for F&U centrenes 
hjemmeside som 
implementeres i februar 2015. 
Efter endt implementering 
skal hjemmesiden 
vedligeholdes. Centret er 
repræsenteret med en gruppe 
LinkedIn. Input til gruppen 
skal vedligeholdes. 

 

2. Udvikle og vedligeholde netværk 

Indsats Deadline Ansvarlig Uddybende beskrivelse 
Undersøge nye muligheder 
for finansiering til projektet 
fra Eksportkanon til 
Eksportnation. 

31. 
marts 
2015 

RL Kontakte konsortiepartnerne 
med henblik på at finde nye 
muligheder for finansiering; 
alternativt etablere et nyt 
projekt i konsortiet. 

Skabe relationer til 
potentielle partnere i 
udlandet (primært 
forskningsinstitutioner).  

31. dec. 
2015 

RL/Uddannelserne
/VIA international 

Der skal etableres kontakt til 
minimum 3 internationale 
universiteter eller GTS 
organisationer med henblik 
på deltagelse i F&U 
projekter. Potentielle 
samarbejdspartnere skal 
identificeres og indledende 
møder skal være 
gennemført. 

Skabe relationer til andre 
nationale forsknings-
institutioner.  

31. juni 
2015 

RL Der skal etableres kontakt til 
minimum 2 nye danske 
universiteter eller GTS 
organisationer med henblik 
på deltagelse i F&U 
projekter.  

Aktiv deltagelse i Global 
Midt og andre regionale 

Løbende RL Aktiviteter i Global Midt  
slutter den 31 marts. 
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programmer. Kontakten med Væksthus 
Midtjylland og Agro Business 
Park fortsættes med henblik 
på nye samarbejder. 

Løbende kontakt med de 
øvrige afdelinger og 
hovedområder og centre i 
VIA. 

Løbende RL  Deltagelse i tværgående 
aktiviteter for F&U 
centrene  

 Dialogmøder med andre 
afdelinger i VIA som 
arbejder med 
businessrelaterede 
problemstillinger. 

    
    
 

3. Skabe synlig over centerets resultater 

Indsats Deadline Ansvarlig Uddybende beskrivelse 
Vedligeholdelse af sociale 
medier og hjemmeside. 

Ny web-
side ult. 
februar 
2015, 
derefter 
løbende  

RL/kommunikatio
nsafdelingen/cent
er- medarbejdere 

Der udvikles i øjeblikket et nyt 
lay out for F&U centrenes 
hjemmeside som 
implementeres i februar 2015. 
Efter endt implementering 
skal hjemmesiden 
vedligeholdes. Centret er 
repræsenteret med en gruppe 
LinkedIn. Input til gruppen 
skal vedligeholdes. 

Etablere en model for 
kommunikationsplan for alle 
projekter i centeret  

Maj 
2015 

RL/center-
medarbejdere 

Der skal udarbejdes en model 
til en kommunikationsplan 
som skal implementeres i alle 
projekter i centerregi. 
Kommunikationsplanen skal 
foreligge ved opstart af nye 
projekter. 

Sikre at de i gangværende 
projekter får kommunikeret 
resultater ud  

31. juni 
2015 

RL og HEG, TRNI, 
BIBA, MLIP, MTJ 

Der laves aftaler med de 
igangværende projekter om 
ekstern kommunikation i 
forbindelse med afslutningen 
af projektet.  

Web side udarbejdes på 
engelsk 

1. juni 
2015 

RL/ 
kommunikations-
afdelingen 

Centerets hjemmeside skal 
oversættes til engelsk. 

Sikre at centerets resultater 
bliver offentliggjort i 
relevant presse. 

Løbende RL/VIA 
Kommunikation 

Dialog og aftale med VIA 
Kommunikation, hvordan vi 
kan sikre at vores projekter 
bliver omtalt i pressen. 

    
    
 

1.  
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4. Rekruttering, projektstyring og medarbejdere 

Indsats Deadline Ansvarlig Uddybende beskrivelse 
Rekrutteringsmateriale 
udarbejdes til ansøgninger i 
foråret 2015.  

1 april 
2015  

RL Ansøgningsmateriale og en 
kravspec. til projekter i centeret 
udarbejdes. 

Møderække implementeres 
for  
at sikre dialog og fremdrift  

1. januar 
2015 

RL/center
medarbejde
re 

Der implementeres en møde række 
i centret 
Individuelle møder med hvert 
projekt: Hver 14 dag (maks. 1 time) 
Møderne er skemalagte; men kan 
aflyses hvis der ikke er behov 
Møder med alle medarbejdere 
samlet: 1 gang pr. måned. 
Dagsorden skal være udarbejdet. 
 

Identifikation af potentielle 
medarbejdere i den næste 2 
års periode. 

1 marts 
2013 
 

RL   Der etableres en dialog med 
potentielle medarbejdere i 
centeret.  

 Præliminær projektidé aftales.  
 Ressource aftales med 

nærmeste chef. 
 Ansøgningsprocedure 

gennemgås 
Kick off og Centercamp når 
de nye medarbejdere er 
etablerede i centeret 

August 
2015 

RL Etablering af en 2 dages kick off 
center camp, hvor deltagerne 
introduceres til centeret og for 
mulighed for at diskutere 
opgaverne med hinanden 
Herudover: 
 Forskeruddannelse i VIA 
 Presentation af hvad der 

kræves 
 Erfa-udveksling 
 Team Building 
 Finansieringsmuligheder 
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Bilag 3 

Funktionen som projektmedarbejder i Centeret for Forskning & 

Udvikling i Globale Forretningsprocesser 

Formålet med dokumentet  
Formålet med dette dokument er at beskrive de rammer og de opgaver som er gældende for 
medarbejdere i Centeret for Forskning & Udvikling i Globalle Forretningsprocesser. Dokumentet 
skal ses i lyset af at alle videnmedarbejdere i sektoren skal arbejde med såvel undervisning som 

forskning og udvikling.  

Medarbejderens tilknytning til centeret  
Tilknytningen til centeret er tidsubegrænset. Tilknytningsgraden til centeret og aftales for et år 
frem, hvert år i december. Dette vil foregå i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen for 
det kommende år. En medarbejder bliver som udgangspunkt tilknyttet centeret når der 
påbegyndes en aktivitet eller et projekt. Medarbejderen vil derefter som udgangspunkt være 
tilknyttet centret i hele ansættelsesforholdet i VIA. Tilknytningsgraden kan, alt efter 
aktivitetsniveau, være: 

 Lav: < 37 timer pr år 

 Medium: 37- 200 timer pr år 

 Høj: > 200 timer pr. år 
 

Projekter som etableres på baggrund af et ”research proposal” genererer minimum 200 timer pr. 

semester i 2 år til arbejdet med projektet. 

 

Arbejdsopgaver og Ansvar  

Projektmedarbejderen skal bidrage til at skabe og formidle ny forskningsbaseret viden indenfor 
de fokusområder som centeret skal arbejde med, med henblik på at udvikle VIAs uddannelser og 
tilhørende professioner. 

Projektmedarbejderne skal: 

 Bidrage til at centeret møder Visionen og de strategiske mål der er opsat for centeret. 

 Formulere, forestå og afrapportere forsknings- og udviklingsopgaver under centerets 
fokusområde med støtte fra centerlederen. 

 Bidrage til kvalitetssikring af egne og øvrige projektmedarbejderes udviklingsprojekter i 
centeret 

 Deltage i aktiviteter i centeret, herunder møder, workshops, mv. efter aftale med centerleder 
og projektledere. 

 Bidrage til at finde ekstern finasiering i det omfang dette er muligt. 

 Understøtte tilbagekøbet til VIAs uddannelser og sikre videndeling i VIA generelt 

 Bidrage til udvikling af centerets netværk i forhold til interne og eksterne interessenter og 
samarbejdspartnere. 

 Bidrage til at formidle centerets resultater. 

 Bidrage til at centeret omtales i relevante medier. 
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Ovenstående kan, efter aftale med centerleder og nærmeste leder suppleres med en nærmere 
konkretisering af arbejdsopgaver og evt. opstilling af resultatmål.  

 

 

Evaluering 
Der foregår i perioden en løbende gensidig evaluering, således tilbydes hvert projekt sparring 
med centerlederen hver 14. dag.  Endvidere afrapporteres der to gange årligt skriftligt til 
centerlederen i henhold til projektplanen. Derudover gennemføres en afsluttende gensidig 
evaluering af samarbejdet. Ansvaret for at denne evaluering gennemføres er centerlederens. 
Evaluering af samarbejdet deles med medarbejderens nærmeste organisatoriske leder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


