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Pulje til udbredelse af digitale kompetencer på alle ST’s uddannelser
Der er stor efterspørgsel på tekniske og naturvidenskabelige kandidater, der kan
supplere faglighed med digitale kompetencer. Derfor afsættes 200.000 kr. i en
pulje, som skal være med til at udbrede digitale kompetencer på alle ST’s
uddannelser.
Aarhus Universitet har lanceret en strategisk satsning, som indebærer en målsætning
om at uddanne flere kandidater med specialiserede kompetencer inden for
softwareudvikling, programmering, databehandling og dataanalyse. Denne satsning
er særligt målrettet de faglige miljøer på Institut for Datalogi og Institut for
Matematik og ligger i naturlig forlængelse af AU’s ingeniørsatsning, som også
indeholder et væsentligt digitaliseringselement.
Udbredelsen af digitale kompetencer er imidlertid relevant for alle ST’s uddannelser.
Der efterspørges ikke alene dimittender med meget specialiserede digitale
kompetencer, men også dimittender som formår at supplere deres respektive
fagligheder med digitale kompetencer. For at styrke den decentrale udvikling og
involvering i dette arbejdet er der på ST nu afsat en pulje til udviklings/forsøgsprojekter på de enkelte institutter og uddannelser.
Der kan søges op til 100.ooo kr. til et enkelt projekt. I vurderingen af ansøgninger vil
der lægges særligt vægt på projekter, som kan:






integrere tilegnelsen af digitale kompetencer i curriculum
give de studerende forståelse for relevansen og værdien af digitale
kompetencer indenfor deres faglighed
introducere digitale værktøjer, som de studerende kan anvende på faglige
problemstillinger
udbredes til andre dele af ST

Puljen søges af institut/center under ST. Projekter kan imidlertid være målrettet
aktiviteter på alle niveauer og således eksempelvis også enkelte kurser. Projektmidler
kan anvendes E2018/F2019.
For at komme i betragtning til puljemidlerne, skal der ansøges herom ved udfyldning
af nedenstående skema. Ansøgningsskema skal sendes til casperborchmann@au.dk
senest den 15. august 2018.
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Pulje til udbredelse af digitale kompetencer
Ansøgningsskema
Beskrivelse af projektidé kan vedlægges som bilag (1-2 sider)
Ansøger (institut/center)

Projektleder/-ejer (ansvarlig for projektets gennemførelse)

Beløb der ansøges om (der kan maksimalt ansøges om 100.000 kr.)

Formålsbeskrivelse (herunder motivation og hvordan der bidrages med
løsninger på eksisterende udfordringer samt forventet effekt)

Projektperiode (projektets start og forventet afslutning)

Økonomi (beskrivelse af projektudgifter)
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