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Har din virksomhed mellem 1 og 9 
ansatte? Eller har I eksisteret i under fem 
år?  
 

Hvis du kan svare ja til et af de overstående spørgsmål, kan du 

blive opgavestiller og indgå i innovationssamarbejde med 

studerende fra VIA under projektet InnoMatch.  

Sammen med konsulenter fra VIA finder din virksomhed en 

problemformulering, som I ønsker belyst, og hvor de 

studerende har viden og værktøjer.  

HVORFOR INNOVATIONSSAMARBEJDE? 
For VIA University College er det vigtigt, at de studerende 

møder praksis og arbejder med praksis under deres 

uddannelse. Projekt InnoMatch er med til at sikre, at de 

studerende får styrket deres praksisfærdigheder. På mange af 

VIA's uddannelser er innovation blevet en integreret del af 

studieordningerne, og InnoMatch giver mulighed for, at de 

studerende får afprøvet deres kompetencer i samspil med 

private virksomheder og offentlige organisationer. 

HVAD FÅR DIN VIRKSOMHED UD AF AT 
DELTAGE I ET INNOVATIONSSAMARBEJDE? 
De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres 

felt og kan hjælpe med at se på virksomheden med andre øjne.  

PROCESSEN 

– Holde formøde, hvor der afklares, hvilket udviklingsprojekt i 

virksomheden, der skal være i fokus 

– Lave en skriftlig formulering af innovationsudfordringen  

– Der afvikles to 3-timers workshops, hvor studerende og 

virksomheden sammen udvikler på praksis igennem 

forskellige innovationsprocesser. Workshoppen faciliteres 

af konsulenter fra VIA Studentervæksthusene 

– Evaluering af forløbet  

– På baggrund af projektet udvikles en model for 

innovationssamarbejde 

KONTAKT OS  
Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere 

om de studerendes kompetencer og VIA’s arbejde med 

innovation. 

 

Frederikke Dybdahl  

VIA Pædagogik og Samfund 

Tlf. 87 55 37 94 

Mail: fdy@via.dk 

 

Erik Løvgren Brejner  

VIA Erhverv 

Tlf. 87 55 44 11 

Mail: elb@via.dk 

 

  

 

Indgå i innovationssamarbejde med studerende 


