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Sætte rammer og retning for FoU-projekter, der adresserer 
hvordan projekterne bidrager til uddannelses- og praksis-
udvikling – under hensyntagen til rammevilkår 

Refleksionsspørgsmål 

 

Spørgsmål Supplerende underspørgsmål 

Hvilken værdi skaber projektet for uddannelser og i pro-
fessioners praksis? 

Hvor finder viden anvendelse (aftagermiljøer)? 
-Uddannelser, professioners praksis, private virksomhe-
der?  
 
Hvem kan anvende viden?  
-undervisere, studerende, professioners praksis, bor-
gere, private aktører 
 

På hvilken måde bidrager projektet til udviklingen af et 
videngrundlag for uddannelserne og praksis? 
 

Hvordan er der etableret dialog med VIAs uddannelser, 
professionernes praksis, øvrige aftagermiljøer? 
 
Hvordan inddrager FoU-projektet viden og erfaringer fra 
uddannelser, professioners praksis, øvrige aftagermil-
jøer?  
 
Hvor er viden integrérbart i semestre, moduler, profes-
sioners praksis, øvrige aftagermiljøer?  
 
Er viden overførbart til andre uddannelser, professio-
ners praksis, øvrige aftagermiljøer?  
 

Hvordan involveres og samarbejdes med studerende? Hvordan bidrager FoU-projektet til bachelortemaer og 
talentsporsaktiviteter? 
 
Hvem har dialog med hvem? 
 

Hvordan involveres og samarbejdes med adjunkter, lek-
torer og uddannelsesledere? 

Hvordan sættes det ”rigtige hold”? 
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Hvordan samarbejdes der om rekruttering af adjunkter 
og lektorer? 
 
Hvordan bidrager FoU-projektet til udvikling af undervi-
seres faglige kompetencer?  
 

Hvordan samarbejdes der med andre FoU-miljøer? Hvordan medtænkes regionale, sektorielle, nationale 
og/eller internationale FOU-miljøer? 
 

Hvordan organiseres projektgruppen? Hvilken organisering er der i/omkring projektet?  
Hvilke projektsamarbejdsformer?  
 

Hvilke strategiske satsninger understøttes af projektet? 
 

Hvordan medtænkes: 

– VIAs vision /strategi?  

– Ambitionen for FoU? 

– Uddannelsesniveauet, fx om FoU-projektet bidrager til 
udvikling af (nye) undervisnings- og arbejdsformer?  

 

Hvilke planer er der for forskningskommunikation?”  Hvordan tænkes projektet kommunikeret på sociale me-
dier, som præsentationer og pubkationer? 
 

Hvordan samarbejdes der med fællesfunktioner?  Hvordan medtænkes kompetencer fra Udannelsesudvik-
ling og projektstøtte, IT og digitalisering, Bibliotekets 
forskningssupport, Stab og strategi? 
 
Hvad er de relevante anmeldelser og registreringer af 
projektet? 
 

Hvordan sikres projektets gennemførbarhed? Hvordan finansieres projektet? 
 
Hvilke typer af ressourcer (fysiske, menneskelige, finan-
sielle, immaterielle) kræver gennemførelsen af projek-
tet? 
 

 


