DARMA-kursus
for

forskningsadministratorer

5-7. maj 2014

Danish Association of Research Managers and Administrators – DARMA
•

Få udviklet dine
faglige
kompetencer

•

Få styrket dit
netværk

•

Oplæg og casebaseret
undervisning

•

Workshops

•

Kvalificerede og
erfarne
oplægsholdere

•

Faglige og sociale
udfordringer

•

Aktiv deltagelse

Vi er glade for på DARMA’s vegne at kunne
tilbyde dette kursus for relativt nye
forskningsadministratorer ved private og
offentlige virksomheder og institutioner.
Kurset er en del af et samlet program for
professionalisering og kompetenceudvikling for
den stadigt voksende gruppe af medarbejdere,
som betegner sig selv som
forskningsadministratorer.
Kurset er udviklet i samarbejde med
forskningsledere, forskere og bygger på
efterspørgslen efter kompetencer, viden og
overblik.

Kurset
Start:
Slut:
Pris:

afholdes på Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Mandag d. 5. maj 2014 - kl. 12.00
Onsdag d. 7. maj 2014 - kl. 13.00
6.000 kroner for medlemmer af DARMA,
pris for ikke-medlemmer 9.000 kr.
Frist: Fredag d. 14. april 2014 kl. 12.00

Tilmelding: Send en mail til Else Bjerggaard Kristensen
(elb@adm.au.dk) med navn, adresse, e-mail, en halv side med din
jobprofil, et kort CV, 1 side, til deltagerpræsentationen (med billede)
samt 5 punkter om dine forventninger.
Kurset retter sig mod de af vore kolleger og medarbejdere, som er
relativt nye på det forskningsadministrative område og som derfor ikke
har mere end 5 års erfaring.
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Mandag d. 5. maj 2014
12:30 Ankomst og indkvartering
12:45 Frokost
13:30 Velkomst og præsentation
14:00 Forskningsprocessen og dens elementer (Ove Andersen)
14:45 De personlige kompetencer (Marianne Bigum)
Kaffepause
16:00 Walk and Talk
18:00 Middag
19:30 Aftenhygge – og præsentation af DARMA ved Olaf Svenningsen,
formand
Tirsdag d. 6. maj 2014
9:00

Introduktion af case (Lone Grøndahl Dalgaard/Jan Andersen)
Casen kommer til at køre hele dagen, afbrudt af kortere
præsentationer og oplæg - grupperne planlægger selv pauser

10:00 Planlægning i grupperne
11:00 Regler og konventioner (Ove Andersen)
12:00 Frokost
13:00 Projektet og dets økonomi: budget, omkostningsmodeller,
dokumentation, afskrivning, løn mm. (Christine Kastrup)
15:30 Lobby-processen (Jan Andersen)
17:00 Lessons learned og værktøj i værktøjskassen –
Præsentation og fremlæggelse af cases
18:00 Festmiddag og personalefest
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Onsdag d. 7. maj 2014
09:00 Forskningsledelse i perspektiv (Claus Elmholdt)
Kaffepause
11:30 Kursus-evaluering og afrunding
12:30 Frokost
13:30 Afrejse
Kurset ledes af chefkonsulent Jan Andersen, Det Natur- og Biovidenskabelige
Fakultet ved Københavns Universitet, forskningschef Ove Andersen, Hvidovre
og Lone Grøndahl Dalgaard, TEKNAT/SUND Fakultetskontor Ålborg Universitet
Deltagerne vil få et nærmere detaljeret program med alle oplægsholdere, og
materialer på forhånd. Der vil være fokus på netværksdannelse og mulighed
for at holde kontakt efter kurset. Du får ikke færdige løsninger, men metoder
til at opbygge din egen videnbase.
…vi glæder os til at se dig!

Tilmelding
Skriv:

 NAVN
 INSTITUTION eller FIRMA
 ADRESSE
 POSTNUMMER og BY
 E-MAIL  TELEFON  MOBIL


Vedhæft en jobprofil max ½ side



Vedhæft et kort CV, med billede max 1 side



Vedhæft 5 punkter om dine forventninger

Sendes pr. e-mail til Else Bjerggaard Kristensen (elb@adm.au.dk) 

