Projekt entreprenørskab i uddannelserne
Udd. institution: VIA

Modul: The Art of Networking

Udarbejdet af: Lars Hedegaard

Kort om konteksten for modulet
(For alle studerende eller et specifikt semester/modul, sammenhæng med fagområdet, andre fagområder, udvalgte kvalitetskriterier som afsæt for det
didaktiske design/ format, andet)
Modulet/workshop-rækken er et åbent forløb for alle studerede på VIA Aarhus campus C.
Det er en forudsætning for deltagelse er, at du har arbejdet med en konkret problemstilling eller udfordring. Det kan eksempelvis være
implementering af nye arbejdsgange eller det at markedsføre sig selv i forbindelse med praktikforløb, job, projekter mm.
MODULETS KOMPETENCEMÅL, der arbejdes med i dette modul:
Den studerende kan
Forløbet kvalificerer de studerede til se hvordan deres netværk kan være et aktiv i deres faglige fremtid. De vil på forløbet lære metoder og værktøjer til
at handle entreprenørielt.
Forløbet vil giver dem personlige og faglige kompetencer til at skabe og anvende netværk målrettet med det mål at skabe en forandring.
EVALUERINGRESULTATER

Hovedpunkter fra tidligere evalueringer af modulet, der er medtænkt:

Dette var det første gennemløb og de tilretninger der skal laves vil være: endnu mere praktisk arbejde med at netværke deltagerene imellem, og at der
”skrues” lidt ned for teorierne.
KRITERIER
Kriterier for gennemførelse af modulet:

Der er ikke egentlige kriterier for gennemgørelsen. Det eneste kriterier vi har lagt er at man skal deltage i alle workshops for at kunne modtage et bevis
på deltagelse af modulet.
MODULETS RELATION TIL PRAKSIS/ PRAKTIK - hvornår og hvordan?
Modulet har en tæt relation til praksis, da alle har og bruger netværk i private samt erhvervsmæssige sammenhænge. Det specielle ved dette modul er at
vi her tager et en systematisk tilgang til at anvende netværket til at skabe en forandring
VEJLEDNING & FEEDBACK – hvornår og hvordan?
Der er planlagt vejledning og feeeback ind i de enkelte undervisningsgange. Deltagerene arbejder aktivt med feedback på mudulet. Der er dermed både
peer-feedback samt feedback fra underviser.
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EVALUERING

Studerendes evaluering af arbejdsformer, indhold, arbejdsbelastning, mv. – hvornår og hvordan?

Der er efterfølgende (ugen efter sidste workshop) udsendt digital spørgeskema hvor der spørges ind til deltagernes oplevelse de anvendte arbejdsformer,
indholdet samt arbejdsbelastning
DREJEBOG FOR MODULET:
Beskrivelse af hvordan modulet undervisning og undervisningen er struktureret. Vedhæft evt. powerpoint.
Se vedhæftede powerpoints

Udvikling af dette modul er er støttet af:
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THE ART OF
NETWORKING
Studentervæksthuset tilbyder et forløb, der kvalificerer dig til se
hvordan dit netværk kan være et aktiv i din faglige fremtid. Du vil på
forløbet lære metoder og værktøjer til at handle entreprenørielt.
Forløbet vil give dig personlige og faglige kompetencer til at skabe og
anvende netværk målrettet med det mål at skabe en forandring.
Forløbet består af fem workshops på fem uger. Forløbet er gratis, men
kræver tilmelding til hele forløbet. Der er max 25 pladser.
Tilmeldingsfristen er den 18. april og sker på dette link: goo.gl/ige8BV
Det er en forudsætning for deltagelse er, at du har arbejdet med en konkret problemstilling eller udfordring. Det kan eksempelvis være
implementering af nye arbejdsgange eller det at markedsføre sig selv i
forbindelse med praktikforløb mm. Forløbets underviser er Lars Norup
Hedegaard, proceskonsulent i Studentervæksthuset. Du vil modtage et
kursusbevis for gennemført forløb.

MODUL 1

Mig i en given
kontekst
Kompetencer og
potentiale

MODUL 2

Kortlægning af mine
fysiske og virtuelle
netværk

MODUL 3

Hvordan kan jeg
bruge mit netværk
aktivt

MODUL 4

Vis min netværks
strategi/plan
Få feedback/
forward

Workshopgange i netværksforløbet:
(alle workshops foregår i lokale E0.05)
25. april kl. 15-18: Hvem er jeg?
Du arbejder med at skabe overblik omkring din karriere med omdrejningspunkt i
Business Model You metodikken. Du finder fokus i egne midler samt med hvad og
hvordan de kan bidrage i et job- og karriereforløb, i praktik eller som selvstændig.
Du arbejder konkret med at skabe overblik over egne kompetencer, ressourcer,
relationer og styrker. Du vil desuden blive præsenteret for Studentervæksthusets
iværksættermiljø for studerende på VIA.

1. maj kl. 15-18: Hvem og hvad er mit netværk?
Du arbejder på workshoppen med at kortlægger dit personlige og faglige formelle
og uformelle netværk. Du præsenteres for med strategier til at deltage i fysiske
netværk samt hvordan du kan optimere din professionelle virtuelle netværks-profil
(FB eller LinkedIn).

16. maj kl. 15-18: Hvordan kan jeg bruge mit netværk til forandring?
Du arbejder med at skabe et samlet billede af, hvad der skal til for at din løsning
kan realiseres og blive levedygtig. Gennem øvelser arbejder du med eksempler
på hvordan du aktivt anvender dit netværk til at skabe forandringer. ANT-teori og
dens begreber bruges i forbindelse med strategidannelse for opbygning,
stabilisering og navigation i netværket.

22. maj kl. 15-18: Præsentation og feedback på netværksplan og hvad
er dine næste skridt?
Du præsenterer her din netværk strategi og modtager feedback/forward fra 2-3
andre deltager. Disse har tidligere modtaget dit abstract. Du kan her reflektere
over egen og andres forskellige netværksstrategier. Vi vil her samtidig evaluere
forløbet og drøfte dine næste skridt til at realisere din idé/projekt.

