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Kompetenceudvikling på DTU
DTU prioriterer og giver rum til kompetenceudvikling og ønsker at inte-
grere den individuelle kompetenceudvikling med organisationens sam-
lede viden. Medarbejdernes kompetencer er DTUs væsentligste aktiv og 
derfor er det essentielt for DTU at understøtte, at viden og indsigt folder 
sig ud inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. 
På DTU tror vi på, at alle medarbejdere altid kan lære mere til gavn for 
deres faglige arbejdsfelt. Derfor sætter DTU en ramme for, at nysgerrig-
heden efter ny viden vedvarende stimuleres bl.a. gennem en bred vifte af 
faglig og personlig kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling & Selvledelse
DTU forventer, at universitets medarbejdere er selvledende. Det betyder, 
at medarbejderne arbejder selvstændigt inden for fastlagte rammer og 
kvalifikationer, og at de tager medansvar for egen kompetenceudvikling. 

Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at medarbejderne kender ram-
merne for arbejdet og har de rette kompetencer, og det er et medarbejde-
ransvar at lære nyt og aktivt bidrage til at identificere behovet for kompe-
tenceudvikling. 

Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, færdigheder og adfærd. 
Ofte forbindes kompetenceudvikling med kurser, faglig opdatering og 
almen uddannelse. Men kompetenceudvikling foregår også i det daglige 
arbejde. Som mennesker udvikler vi os, hver gang vi prøver noget nyt. 
Kurser kan være én måde at lære på. Hvis man er motiveret, kan de åbne 
en dør til ny indsigt.

Kompetenceudvikling & Ledelse
Alle medarbejdere har krav på kompetent ledelse, som sikres gennem 
målrettet uddannelse af alle DTUs ledere. Efter en succesfuld start med 
linjelederprogrammet er DTUs lederprogram et permanent tilbud til alle 
ledere. Lederprogrammet strækker sig over halvandet år og baserer sig på 
hjørnestenene i DTU Lederrollen: Faglig ledelse, ressourceledelse, resul-
tatskabende personaleledelse og strategisk ledelse – og som centrale para-
metre for de fire discipliner står selvledelse og DTUs værdier.

Faglig & Personlig udvikling
Det er helt essentielt, at vi på DTU skaber rammerne for, at medarbej-
dernes faglige kompetencer kan udfoldes i praksis. Personlige og sociale 
kompetencer er ofte en forudsætning for at arbejde konstruktivt med de 
faglige kompetencer. At mestre for eksempel skriftlig eller mundtlig for-
midling, god ledelse, personlig effektivitet m.v. gør vores daglige arbejde 
effektfuldt, værdifuldt – og sjovt, til gavn for såvel den enkelte som for 
DTU som helhed.

Charlotte Boysen Schmidt
Underdirektør, HR-chef
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Formål
Kurset har til formål at klæde den let øvede leder godt på til leder-
opgaven. Det sker gennem et miks af teoretiske oplæg og praktisk 
ledertræning, som sammen vil give en indføring i de basale ledelses-
teknikker. På begge moduler vil der være fokus på personaleleder-
opgaver samt evnen til at kommunikere og motivere.

Kurset tager udgangspunkt i praksisnære øvelser og feedback, hvor 
den enkelte leder bliver udfordret på egen lederrolle, og hvor træning 
og refleksion danner grundlag for personlig udvikling i lederrollen.

Kurset er bygget op som et 2 x 1-dags kursus, hvor der vil være in-
dividuelt hjemmearbejde mellem modulerne. Inden kurset udfylder 
hver deltager en Explorer Personlighedsprofil og gennemfører en 
individuel tilbagelæsning med en konsulent fra Koncern HR. Tilba-
gelæsningen danner udgangspunkt for udarbejdelse af en individuel 
handlingsplan. Testresultatet er fortroligt. 

Målgruppe
Let øvede TAP-ledere, gerne med en generalist eller håndværkmæs-
sig baggrund.

Indhold
 Dag 1 – Personlig lederudvikling
• Lederens roller og ledelsesstile
• Den personlige lederrolle
• Delegering, tidsstyring og ressourceallokering
• Hjemmeopgave mellem modul 1 og modul 2

Dag 2 – Personaleledelse og kommunikation
• At lede andre og sig selv
• Situationsbestemtledelse og -motivation
• Kommunikation og konflikthåndtering
• Håndtering af vanskelige samtaler
 
Mål/udbytte
Kurset vil udbygge den enkelte leders værktøjskasse, ligesom det vil 
igangsætte nogle personlige refleksioner og overvejelser over egen 
lederstil. Det vil ske gennem en indføring i teoretisk viden og kon-
krete redskaber til udvikling. Kurset vil være med til at opbygge en 
grundlæggende platform, som den enkelte leder kan støtte sig til 
fremadrettet. 

Instruktører
Udviklingskonsulenter fra Koncern HR.

Afholdes
2 dage, forår (Lyngby).

Pris: 4.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK  

Formål
Din succes som leder er tæt forbundet med, hvordan du agerer i for-
hold til dine medarbejdere både i dagligdagen og i mere tilspidsede 
situationer.

Mennesker er forskellige og reagerer forskelligt. Det erfares dagligt. 
Det kan give anledning til både forundring og frustration i ledelse. 
Hvordan kan man overhovedet lede mennesker, når de er så forskel-
lige?

Kurset omhandler menneskets psykologi i arbejdslivet med henblik 
på at udvikle lederens forståelse og handlemuligheder i den daglige 
ledelse. Kurset sætter fokus på den enkelte leders håndtering af leder-
skabet med egen faglighed, erfaring og personlighed som omdrej-
ningspunkt.

Kursets formål er at øge forståelsen for den menneskelige faktor ud 
fra en psykologisk vinkel.

Målgruppe
Ledere med personaleansvar eller forskere/specialister, der leder op-
gaver eller projekter.

Indhold
• ”Hvorfor er du så anderledes?” – et redskab til at forstå ligheder 

og forskelle i samarbejde og kommunikation
• Kommunikation som omdrejningspunkt i ledelse
• Kend dig selv – og forstå andre bedre
• Motivationsteori og praksis
• Feedback

Med udgangspunkt i psykologiske teorier og metoder arbejder vi 
med egne ledelsesudfordringer i dagligdagen.

Mål/udbytte
Du bliver klogere på dig selv – og lærer noget om andre.

Gennem fokus på typologi, kommunikation og motivation gives red-
skaber til at kommunikere virkningsfuldt og empatisk.

Instruktører
Erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Birgitte Svinth i samarbejde med 
Koncern HR.

Afholdes
2 dage, efterår (Lyngby).

Pris: 4.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Ledertræning 
– Kom godt i gang!

Ledelse – at skabe 
resultater med andre
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Formål
At forberede kommende ledere på rollen, herunder hvad der kræves 
af faglige og personlige kompetencer samt de mange facetter og hen-
syn, der ligger i lederrollens udfyldelse.

Kurset tilgodeser personalepolitikkens holdning om, at DTU skaber 
gode karrieremuligheder, et højt engagement og udvikler dygtige 
medarbejdere på en udfordrende arbejdsplads. Intern lederrekrut-
tering kan ligeledes lette generationsskifte og fastholde en hensigts-
mæssig kultur og faglig viden.

Målgruppe       
Du kan være ung/yngre TAP/VIP i starten af din karriere og med 
ambitioner om i fremtiden at have ledelsesansvar.

Du tilmelder dig kurset i samråd med din nærmeste leder.

Indhold
• Selvindsigt via personlighedstestning
• Overblik over lederrollerne og hvad de kræver
• De forskellige lederstile og hvor de benyttes
• Ressourceskabende personaleledelse. Hvad det indebærer og 

hvordan
• Kommunikation, samtaleteknikker og lederens kropssprog
• Lederen som konfliktløser
• Lederen som kulturbærer
• Relationer til ledelse på tværs og kunder/omverden
• Bagsiden af medaljen, de hårde/barske/nødvendige 

lederdiscipliner der følger med lederjobbet

Mål/udbytte
Deltagerne trænes i de mangesidige lederopgaver og ser egne styrker 
og udviklingsbehov i tilknytning hertil.

Efter kurset er deltagerne via øget overblik og kendskab i stand til 
bedre, at forholde sig til egne muligheder og præferencer i retning 
af et potentielt lederjob på DTU, og i hvilket omfang interessen for 
ledelse er til stede. Kurset bidrager dermed til en personlig afklaring 
af en mulig ledervej eller et bevidst fravalg.

Instruktører
Udviklingskonsulenter fra Koncern HR.

Afholdes
2 dage, efterår (Lyngby).

Pris: 4.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK  

Lyst til  
ledelse

Formål
Dit nærvær er forudsætningen for konstruktive forhandlinger, samar-
bejdsrelationer og ordentlige opgaveløsninger. Når du er mentalt fra-
værende overser du nemt vigtige ting og detaljer, virker distanceret og 
uinteresseret og får ikke taget alt med i betragtning, når du skal træffe 
vigtige beslutninger. Det går ud over medarbejdernes begejstring og 
hæmmer jeres relation, holdånden og jeres fælles handlekraft. 

I dette forløb tematiseres og trænes din evne til at være nærværende. 
Nærværende overfor dig selv, dine medarbejdere, samarbejdspart-
nere, kollegaer, interessenter og de arbejdsopgaver som I sammen er 
sat i verden for at løse på bedst mulig vis. 

Gennem konkrete øvelser vil du i dette forløb, og ved den træning 
du lægger mellem kursusgangene lære at tøjle din opmærksomhed, 
dyrke nærværet og disciplinere dig selv i de situationer, hvor du må-
ske kommer til at være fraværende – på grund af kedsomhed, travl-
hed, mangel på tålmodighed eller hvad du nu oplever af grunde til at 
være fraværende.

Teori og øvelser bliver direkte relateret til dine udfordringer og op-
gaver i hverdagen.

Målgruppe
Alle der har en ledelsesrelation og som ønsker at styrke eget nærvær.

Indhold
• Tips til at forblive nærværende også i udfordrende situationer 

(under pres, ved kedsomhed el.lign.)
• Perspektiv i arbejdet – at kunne se det store billede og andres 

bidrag og styrker
• Indsigt i hvordan krop og psyke hænger sammen 
• Beslutningstagning på et bredere grundlag

Mål/udbytte
• Styrket evne til at disciplinere din opmærksomhed og kunne 

holde fokus – også under pres
• Forøget nærvær i relation til arbejdsopgaver, medarbejdere, 

kollegaer, dig selv og i livet generelt
• Bedre overblik og evne til at prioritere – og dermed handlekraft
• Øget lydhørhed 

Instruktører
Ekstern konsulent Pernille Hippe Brun i samarbejde med Koncern 
HR.

Afholdes
2 dage, efterår (Lyngby).

Pris: 4.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   NY

Nærværende  
ledelse

5



- baseret på Situationsbestemt Ledelse (SL2)

Formål
Er du en af de team- og projektledere der anvender op til 70 % af din 
tid i teams uden at have fået decideret træning i at få teams til at være 
velfungerende og i bedste fald både effektive og højt ydende. 

Målgruppe
Hvis du som leder er ansvarlig for at etablere et nyt team, revitalisere 
et etableret mhp. at skabe et succesfuldt team, og har du selv brug for 
at udvikle dig som teamleder, så er kurset: Skab High Performance 
Teams måske noget for dig? 

Indhold
Kurset er bygget op omkring to centrale værktøjer, nemlig Situati-
onsbestemt Ledelse (SL2) og Blanchards teamledelsesmodel, der er 
grundlaget for High Performance Teams. Vi kobler teori med prak-
tiske øvelser, der sikrer dig en anvendelig og praktisk forståelse for, 
hvordan du kan arbejde effektivt med Situationsbestemt Ledelse og 
teamteori i hverdagen. 
Blanchards fire udviklingstrin for et team er en pendant til trinene 
kendt fra SL2, for teams benævnes de 1. Introduktionsfasen, 2. Util-
fredshedsfasen, 3. Integrationsfasen og 4. Produktionsfasen. De fire 
faser bliver gennemgået på kurset, idet det er lederens vigtigste funk-
tion at hjælpe teamet gennem de fire faser. 
Kurset vil også berøre Blanchard 8 karakteristika, som er vitale for 
teamsucces. 1. Klarhed over mål, 2. Åben kommunikation, 3. Tillid 
og respekt, 4. Delt lederskab, 5. Effektive arbejdsprocesser, 6. Accept 
af forskelligheder, 7. Fleksibilitet og tilpasning samt 8. En konstant 
lærende organisation.

Mål/udbytte
På dette kursus vil du udvikle dine færdigheder som teamleder. Der 
er fokus på projekt/teamindgåelse, visionsformulering, mål og vær-
dier, rollefordeling, beslutningstagning og magt/konflikthåndtering. 
Kurset byder på effektive værktøjer, der hjælper dig med at etablere 
velfungerende og højt ydende teams, samt optimere gruppedynamik 
og samarbejde.

Instruktører 
Udviklingskonsulenter fra Koncern HR.

Afholdes
1 dag, efterår (Lyngby). 

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   NY

Skab High  
Performance Teams 

Fra pensionering pr. automatik til proaktiv 
personaleledelse

Formål
70 års grænsen for pension er ophævet, hvorfor alle medarbejdere 
teoretisk kan forblive i jobbet for altid. På DTU behandles alle med-
arbejdere ens, dvs. det er resultaterne, der er afgørende gennem 
hele karrieren. DTUs seniorpolitik understøtter den holdning, samt 
adresserer at en seniormedarbejder ofte er en yderst stabil arbejds-
kraft, med høj loyalitet, stor erfaring og fagligt netværk. Det ændrer 
dog ikke ved det faktum, at løbende kompetenceudvikling og fokus 
på den enkeltes indsats fortsat er en vigtig lederopgave. 

Målgruppe
Alle med personaleansvar, der har én eller flere medarbejdere på  
60 år+.

Indhold 
En seniorsamtale kan være en oplagt mulighed for drøftelse af de 
leverede resultater, fokusering på spidskompetencer og fx overleve-
ring af andre arbejdsopgaver til yngre kræfter, mulighed for at påtage 
sig en mentorrolle etc. På kurset vil følgende seniormuligheder blive 
drøftet og erfaringer vil blive delt på tværs af holdet. 

• Gennemgang af muligheder og regler mhp. at fortsætte 
ansættelsesforholdet

• Indgå en senior- eller fratrædelsesaftale, herunder deltid/
fastholdelse/retræte

• Indgå andre individuelle aftaler
• Øget fritid eller øget pensionsbidrag er en ny 

overenskomstbestemt mulighed for visse grupper 

Et vigtigt element på kurset er praktisk træning i gennemførelse af 
samtalerne. Træningsøvelserne tager udgangspunkt i anonymiserede 
DTU-cases, og alle deltagere får lejlighed til at træne egne samtale 
kompetencer. Erfaringer fra øvelserne drøftes og evalueres.

Mål/udbytte
At gøre deltagerne i stand til at gennemføre gode og konstruktive 
seniorsamtaler med egne seniorer.

Instruktører
Udviklingskonsulenter fra Koncern HR.

Afholdes
1 dag, forår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK  

Seniorsamtaler  
træning
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- via træning af organisatoriske samtaler på DTU

Formål
At øge/træne de kompetencer, der er nødvendige for som persona-
leleder at kunne gennemføre effektive og succesfulde samtaler i en 
anerkendende form.

Målgruppe
Ledere på DTU på alle niveauer med personaleansvar.

Indhold
Figuren til højre anskueliggør det spektrum af organisatoriske samta-
ler, der kan være behov for gennem joblivet, og som alle personale-
ledere bør kunne beherske. Samtalerne skal gribes meget forskelligt 
an alt afhængig af situationen fx krisesamtaler contra disciplinær-
samtaler. 

De forskellige samtaletyper gennemgås og enkelte af dem trænes via 
rollespil med mulighed for at arbejde med cases fra egen praksis da-
gen igennem. 

Arbejdet med de organisatoriske samtaler tager udgangspunkt i den 
anerkendende tilgang. Tydelighed på rammer og regler er en forud-
sætning for at arbejde anerkendende. Derfor vil en af Koncern HRs 
personalejuridiske specialister byde ind med det juridiske grundlag 
for visse af samtalerne, herunder regler for, i hvilket omfang tillidsre-
præsentant og/eller en repræsentant fra Koncern HR skal inddrages.

Mål/udbytte
Give lederne det fornødne grundlag, herunder faglige viden/regel-
grundlag samt praktiske råd til at gennemføre det brede spektrum 
af organisatoriske samtaler, der situationsbestemt er behov for, samt 
sikre at samtalerne gennemføres både effektivt og respektfyldt.

Instruktører
Udviklingskonsulent og HR Specialist fra Koncern HR.

Afholdes
1 dag, forår + efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   NY

Effektive og  
succesfulde samtaler
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Formål
Jobsamtalen er vanskelig, fordi intervieweren på én og samme tid 
skal skabe en imødekommende og tryg atmosfære og samtidig be-
vare den kritiske sans.

Kurset har til formål at præsentere deltagerne for relevant teori og 
praktiske erfaringer om, hvordan den gode jobsamtale tilrettelæg-
ges og gennemføres. Kurset vil særligt fokusere på interviewteknik 
og give deltagerne mulighed for at afprøve præsenterede teknikker. 
Kurset skal give redskaber til ”den svære samtale” og gøre deltagerne 
i stand til at udføre en troværdig afdækning af kandidaternes faglige 
og personlige kvalifikationer.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der deltager i 
jobsamtaler.

Indhold
Følgende emner behandles (der fokuseres på interviewteknikken):
• Den indledende screening af kandidater. Hvem skal til samtale og 

hvordan læses kandidaternes ansøgninger og CV?
• Jobsamtalens indhold. Hvordan struktureres den gode jobsamtale 

– forhør, samtale eller smalltalk?
• Interviewteknik: Hvad spørger man om? Hvad spørger man ikke 

om? Hvordan spørger man, så man får meningsfyldte svar, der 
belyser kandidatens faglige og personlige kvalifikationer?

• Jobsamtalens faldgruber. Betydningen af kandidatens køn, 
regionalsprog og etnicitet samt betydningen af interviewerens 
implicitte antagelser

• Hvordan tilrettelægges den efterfølgende evaluering af 
kandidaten?

• Referencetagning. Hvad kan referencer bruges til, og hvordan 
indhentes de?

Mål/udbytte
Kurset vil præsentere deltagerne for teori og praktiske erfaringer om 
jobsamtalen, og det vil give deltagerne mulighed for at afprøve for-
skellige interviewteknikker. Kurset vil give deltagerne ideer og inspi-
ration til at planlægge og gennemføre gode jobsamtaler.

Instruktører
Interne og eksterne konsulenter i samarbejde med 
rekrutteringskonsulent fra Koncern HR.

Afholdelse
1 dag, forår + efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Jobsamtalen  
– sandhedens time

 - gennem motivation og kommunikation

Hjælper du andre med at træffe beslutninger eller løse problemer? 
Har du af og til brug for at motivere eller give andre feedback? Eller 
er du med til at udstikke retningslinierne, så andre løser en given 
opgave korrekt? Hvis du har svaret ’ja’ til nogle af disse spørgsmål, så 
kan du have glæde af at træne, hvordan du kan motivere andre gen-
nem kommunikation.

Formål
Kursets formål er at bibringe deltagerne konkrete og effektive værk-
tøjer, som styrker deltagernes personlige gennemslagskraft ved fokus 
på proaktivitet, indflydelse, kommunikation, samt evne til at påvirke 
andre ud fra et vind-vind tankesæt.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle medarbejdere, som har et ansvarsom-
råde, der kræver, at de varetager ledelsesopgaver uden at være chef. 
Du kan fx være TAP projektmedarbejder, samarbejds- eller tillids-
repræsentant, daglig koordinator af en mindre HK-, laborant eller 
håndværkergruppe.  
 
Indhold
• Indflydelse; Styrk dine resultater ved at fokusere på dine 

muligheder for indflydelse
• Feedback; Lær at aflevere et budskab ’i øjenhøjde’ med gensidig 

respekt
• Formidling; Lær at ’sælge’ dine idéer, projekter eller opgaver, så 

andre føler et medansvar og engagement
• Indlevelse; Styrk tilliden i samarbejdet ved at lytte aktivt og 

uforbeholdent
• Kommunikation; Ved hjælp af en enkel ’selvtest’ afdækker du selv 

dine egne styrker som kommunikator, og du lærer at målrette din 
kommunikation til andre

• Personlig gennemslagskraft; Lav vind-vind aftaler og skab det 
bedste grundlag for at blive en respekteret samarbejdspartner

Mål/udbytte
Deltagerne øger deres evne til at samarbejde og kommunikere effek-
tivt med andre.

Instruktører
Ekstern konsulent Maiken Vørs Jeppesen i samarbejde med 
Koncern HR.

Afholdes
1 dag, efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   NY

At lede andre  
uden at være chef 
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Formål
Det bliver stadig oftere nødvendigt at rekruttere medarbejdere fra 
udlandet, for at imødekomme ønskerne til specifikke og specialise-
rede kompetencer. Internationale rekrutteringer er dog typisk mere 
komplekse og omkostningsfulde end danske stillingsbesættelser. 

Formålet med kurset er derfor, at deltagerne får en større indsigt i, 
hvilke særlige hensyn og krav, der bør overvejes for at gennemføre en 
succesfuld international rekruttering.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der deltager i 
internationale rekrutteringsforløb.

Indhold
Dagen vil både bestå af præsentation af best-practice på området 
samt give deltagerne mulighed for at diskutere erfaringer fra egne 
oplevelser. De emner, der vil blive belyst er følgende:

• Hvad adskiller en international rekruttering fra en dansk?
• Indledende arbejdsanalyse
• Screening af ansøgninger

• Forberedelse af short-listede kandidater
• Forventningsafstemning mellem institut og kandidat
• Interview på tværs af kulturer
• Referencetagning
• Opstart i DK

Mål/udbytte
Kurset vil give deltagerne en bred viden om og forståelse for, hvor-
dan man bedst muligt tilrettelægger og gennemfører en international 
rekruttering. Det handler både om at finde den rette person til stil-
lingen, samt sikre et positivt udgangspunkt for ansættelsesforholdet.

Instruktører
Instruktører fra Mercuri Urval A/S.

Afholdelse:
1 dag, forår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

International  
rekruttering
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Målgruppe
Ledere af forskergrupper af forskellig størrelse og karakter, men også 
andre organisatoriske enheder, hvor specialister, forskere og andre 
højt kvalificerede ledere skaber resultater på DTU.
 
Formål
DTU ønsker gennem god ledelse effektivt at udvikle og nyttiggøre 
naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet, og at 
skabe en udviklende og respekteret arbejdsplads. Ledelsesindsatsen 
skal ses som en løftestang for, at DTU når sine erklærede strategi-
ske mål, og dermed maksimerer DTUs fremadrettede betydning 
for samfundet. DTUs lederprogram er konceptuelt bygget op ud fra 
kompetencekravene i DTU Lederrollen (se figur til højre), som af-
spejler det unikke i ledelse på et universitet.  

Mål/udbytte
• Stimuleret selvindsigt og træning af alle relevante 

ledelsesredskaber 
• Øget bevidsthed om effekten af professionel ledelse i en 

videnskabelig verden
• Motivation til at arbejde på tværs af institutter
• Fælles sprog om ledelse og forventningsafstemning af 

kompetencekrav

Indhold
Inden første modul vil deltagerne som led i den personlige lederud-
vikling deltage i en samtale med en konsulent fra Koncern HR. Her 
vil der være lejlighed til at opstille personlige udviklingsmål. Sam-
talen tager udgangspunkt i en personlighedsprofil. På modulerne  

arbejdes med de særlige udfordringer fra ledernes hverdag. Fra ker-
nen i selvledelsen, det personlige lederskab, over det at skabe en 
dagligdag, hvor de videnskabelige medarbejdere har mulighed for at 
skabe bedre forskningsresultater, der udmønter DTUs strategi.

Som led i programmet etableres der netværksgrupper af ledere på 
tværs af DTU for at sikre erfaringsudveksling og træning imellem 
modulerne. Forløbet afsluttes med eksamen og diplom.

Instruktører 
Konsulenter fra Koncern HR, indlæg ved Direktionen samt oplæg af 
interne og eksterne specialister.

Afholdes 
Med start både forår og efterår 2011. Programmet er opdelt i seks mo-
duler over 10 dage, fordelt over en periode på 14 måneder. Hjemme-
arbejde og netværksmøder vil forekomme mellem modulerne. Max. 
20 deltagere pr. hold og gerne med en bred institutrepræsentation.

Kombination af internat og eksternat.

Pris: 12.000,- for hele programmet (med finansiering fra    
Koncern HR), hvortil alene kommer rejseudgifter i Danmark.
 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   UK   NY

DTUs lederprogram 
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Efter en succesfuld start med 1. linjelederprogrammet er Koncern HR klar til at  

gøre pilotprojektet til et permanent tilbud om ledelsesudvikling til alle DTUs ledere
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Modul 1 Modul 2 Modul 3  Modul 4 Modul 5 Modul 6

Personligt 
lederskab

Resultatskabende 
personaleledelse

Ressourceledelse Strategisk ledelse
Ressource - og 
strategisk ledelse

Faglig ledelse
Afslutning og 
opfølgning

Lederansvar Personaleansvar
Single Point of 
responsibility

Fra DTUs strategi til 
UMV praksis Interessentfokus Forskningsledelse

Eksamen/ 
afslutningen som 
ny begyndelse

DTUs  position 
som universitet

Værdigrundlag & 
Ledelsesstruktur 

Personlig udvikling 

Kommunikator
– og bindeled ml. 
direktion og medarb. 

Ledelsesretten 
og -pligten 

At tage lederrollen 
på sig 

Opbygge teams 
om strategi, 
fælles mål og 
delegering 

Situationsbe-
stemt ledelse og 
selvledelse i DTUs 
kontekst

Kommunikation
af retning, mål, 
information og 
feedback 

MUS

Håndtering af
det svære 
Konflikter, barske 
samtaler etc. 

Mangfoldighed 
– medarbejdere 
af forskellige 
nationaliteter

Økonomisk
ansvar

Styring: 
Budget, regnskab 
og økonomi 

Juridisk ansvar

Rekruttering
- og afskedigelse

Personalejura: 
Overenskomster 
og HR jura

DTUs strategi  
– en universitets-
strategi som 
bidrag til samfundet

Operationalisering 
af DTUs strategi 
igennem UMV’en

DTUs værdier
som retnings-
givende i UMV’en 
og i dagligdagen

Finansiering og 
ekstern formidling

Projektledelse:  
Adm. af EU-projekter

Kontrakt jura

Ledelse af 
forandringer 
som det eneste 
stabile vilkår

Forskningsmedarb.
 - deres forvent nin-
ger til ledelse 

Forskningsmedarb.
 - og understøttelse 
af selvledelsen 

Resultatorientering
- med fokus på at 
skabe højt 
forskningsniveau

Projekter og 
teamarbejde

Ledelse &
Tværfagligt 
samarbejde 

Ledelse &
Netværk

Eksamen i 
netværksgrupper 
og med deltagelse 
af inviteret 
eksamenspanel

Tilbageblik og 
fokus på det, der 
skal have ekstra lys

Hvordan sikrer 
vi netværks-
gruppernes 
fortsættelse?

Afslutningsmiddag 
på førstedagen

Udtalelser fra deltagerne på pilotprogrammet:

”Jeg har længe ventet på, at der kom et længerevarende 

forpligtende lederprogram på DTU som dette. Derfor har 

det betydet meget for mig at være med fra start. Både 

jeg selv og min institutdirektør har en klar forventning 

om at min deltagelse vil fremme min fremtidige leder

karriere på DTU”.

”Netværksdelen betyder meget for mig. Jeg kommer fra 

et tidligere sektorforskningsinstitut, og derfor er det 

en fantastisk mulighed for at møde ledere fra andre 

institutter og bygge bro mellem de forskellige institut

kulturer samt forstå de overordnede DTU mål til fulde.  

Programmet vil uden tvivl give mig viden og værktøjer, 

som vil lette mit arbejde som leder”.

”
Du er rollemodel – og gennem 
inspirerende, værdibaseret ledelse 
giver du dine medarbejdere lyst til at 
følge dig 

Du er fagligt troværdig i din frem-
træden og kommunikation

Du udstråler engagement, der moti-
verer dine medarbejdere til at bidrage 
til individuelle og kollektive mål

Du er nytænkende og modtager det 
anderledes og nye positivt, samtidig 
med at du har øje for konsekvenser 
og alternativer.
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Der findes et bredt spektrum af tilbud omkring diplomuddannelser. 
Uddannelserne er erhvervsrettede, hvor du med udgangspunkt i hid-
tidig job- og uddannelseserfaring får nye redskaber og perspektiver 
til dit arbejde som fx leder.
Diplomuddannelserne i ledelse henvender sig bredt til nuværende og 
kommende ledere i den offentlige og private sektor. Den foregår ved 
professionshøjskoler, universiteter og handelshøjskoler.
Som supplement til de DTUs interne ledelseskurser kan det være re-
levant for interesserede at tage et eller flere moduler på en diplom-
uddannelse fx modulet om Personligt Lederskab 1: Lederskab og 
Kommunikation. Der vil være en del læsestof og der skal udarbejdes 
individuelle opgaver (5 ECTS point).

Målgruppe
Ledere, der har lyst til gå i dybden med det personlige lederskab og 
sætte det i spil i relation til aktuel teori.

Mål/udbytte
Gennem deltagelse i modulet om lederskab og kommunikation bli-
ver du i stand til at identificere og formulere eget behov for udvikling 
af kommunikative kompetencer. Du udvikler strategier for løbende 
at håndtere din udvikling af ledelsesmæssige og kommunikative 
kompetencer – ikke mindst til gavn for dig selv, men også for dem du 
skaber ledelse for og med.

Indhold
Modulet har særligt fokus på, hvordan ledelse konstitueres gennem 
kommunikation i organisationen og i din enhed. Formålet er at 
skærpe opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets for-
skellige kommunikative kompetencer i relation til dine ledelsesmæs-
sige udfordringer. 

Sted 
Metropol, Center for Ledelse og Styring, Lindevangs Allé 10, 2000 
Frederiksberg.

Tid 
Modulet gennemføres med 5 undervisningsgange inkl. et internat-
ophold af 1½ døgns varighed i uge 6 (mandag – tirsdag) på Schæf-
fergården i Gentofte.

Eksamen 
Et individuelt skriftligt essay, case eller synopsis.
 
Pris: 6.700,- inkl. forplejning og internat.                                 
Hertil kommer udgifter til bøger som er på ca. 1.900,-.  
 
For tilmelding og overblik over øvrige diplomuddannelser 
(fx en diplom i projektledelse) se www.phmetropol.dk

Diplomuddannelse
– Kan være noget for dig, der ønsker at gå i dybden inden for et afgrænset område 
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Arbejdet er min bedste ven! Kan du huske 
hvornår du sidst har sagt disse ord? 

Hvis ikke, så læs med her: 

Et menneske bruger i gennemsnit 60 % af sin vågne tid på sin ar-
bejdsplads. Vi har alle vores grunde for at gå på arbejde, men ikke 
alle er bevidste om, hvor meget arbejdet yder indflydelse på vores 
hverdag og trivsel – udenfor såvel som på arbejdet. 

Når arbejdsglæde sættes på dagsorden, skaber man fokus på styrker 
i afdelingen og i den enkeltes arbejdsliv og på det man elsker at lave 
i sit arbejde. 

Glæde, positivitet og begejstring i arbejdet er to elementer, der i disse 
år vinder indpas indenfor forskning i arbejdslivets psykologi. Glæde 
og tilfredshed med sit arbejde genererer effektivitet og produktivi-
tet, men det genererer også – og mindst lige så vigtigt - trivsel og 
arbejdsglæde. 

Man kan ikke købe sig til arbejdsglæde
Arbejdsglæde og lykke i sit arbejdsliv handler ikke om, at vi alle 
skal løbe rundt med ”juhuhat” og armene oppe over hovedet. Ar-
bejdsglæde handler om at blive bevidst omkring sine valg og sine 
beslutninger og om at tage styring på baggrund af disse. At skabe 
arbejdsglæde er således en handling som den enkelte skal udføre. En 
handling, der bevidst skal udføres dagligt. 

Det handler ikke om at ignorere, at der i arbejdslivet også til tider 
er dumme og kedelige opgaver. Tværtimod. At arbejde aktivt med 
arbejdsglæde handler om at arbejde med bevidstheden om sine egne 
præferencer, holdninger og tilgange til sit arbejde og sine arbejdsop-
gaver. 

Arbejdsglæde kommer ikke som en gratis gave, men skal genskabes 
hver dag. Det kræver at man tager ejerskab og ansvar for sin egen 
arbejdsglæde. At man skaber mening i sit arbejde og leder sig selv i en 
retning, der er meningsgivende og tilfredsstillende. Kort sagt, brug 
din selvledelse og få arbejdsglæde!

Vil I også have arbejdsglæde?
Koncern HR tilbyder skræddersyede workshops og seminarer. Med 
udgangspunkt bl.a. i FISH!-filosofien guider vi jer gennem arbejds-
livets jungle i jagten på arbejdsglæden. Kernen i FISH! er at øge op-
mærksomheden på vores egen holdning og på vores omgivelser, både 
på jobbet og udenfor. 

Arbejdsglæde  
i hverdagen

Nu har du chancen for at blive klogere på dig selv, dine kollegaer, din 
leder og dit team. Med Værdilemma-spillet bliver du og dine med-
spillere udfordret kommunikativt, emotionelt og rationelt med det 
formål at højne kommunikationsniveauet og samtidig opnå indsigt i 
egne og andres værdier. 

Værdilemma er et brætspil som kan spilles af 2 - 8 spillere. Spillet kan 
spilles i alt fra en nyopstartet projektgruppe til et veletableret team og 
på sektionsniveau såvel som i ledergruppen. Formålet er at opnå gen-
sidig forståelse ved at spille sig til større fornemmelse for hinanden, 
forebygge misforståelser ved at opleve hinandens vinkler på diverse 
dilemmaer og dermed også opleve hinandens kanter, vinkler, valg, 
handlinger og grænser. Endelig bidrager værdilemma til at højne be-
slutningskompetencen hos deltagerne, idet de her bliver stillet over-
for nogle dilemmaer som kræver beslutninger. 

Værdilemma-spillet er funderet på teorier om værdiledelse og team-
udvikling og kan som sådan bruges til at skabe grundlag for aktivt 
at arbejde med værdier. Værdier i ledelse og selvledelse, men også 
værdier på tværs af sektionen og på tværs af den diversitet i medar-
bejderstaben, der kendetegner og styrker DTU. 

Med udgangspunkt i værdilemmaspillet kan I få en god dialog om-
kring fælles og forskellige værdier. Koncern HR tilbyder at facilitere 
en skræddersyet proces, der passer til jer, hvad enten I ønsker en kort 
workshop eller en eller flere dages seminar omkring værdier og deres 
indflydelse på arbejdslivet. 

Kontakt din HR Partner eller Koncern HR på tlf.: 4525 1084, hvis du 
vil vide mere om, hvordan værdilemma kan bringes i spil. 

Vil du kende din kollega 
bedre – spil værdilemma?
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Formål
Informationsmødet skal understøtte, at alle medarbejdere på DTU er 
fortrolige med DTUs MUS-koncept, samt bekendte med at den gode 
MUS skaber forudsætningerne for den daglige selvledelse på DTU. 

På MUS drøfter leder og medarbejder i en ligeværdig dialog året der 
er gået, samt stiller skarpt på den enkeltes muligheder for kompe-
tenceudvikling, fremtidige arbejdsopgaver og jobudvikling. På bag-
grund af MUS aftales medarbejderens personlige udviklingsplan, 
som er aftalegrundlag for individuel kompetenceudvikling og efter-
uddannelse. 

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle medarbejdere samt ph.d.-studerende på 
DTU. Informationsmødet er tilrettelagt med udgangspunkt i en præ-
sentation af DTUs MUS-koncept. Der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål og få afklaring på konkrete detaljer i skemaet. 

DTUs MUS-materiale findes på portalen under HR-værktøjer. 

Indhold
• Samtalens funktion
• Selvledelse på DTU
• Hvordan anvendes MUS-skemaet
• Redskaber der understøtter samtalen
• Forberedelse og opfølgning
• Personlig udviklingsplan

Mål/udbytte
Informationsmødet har fokus på at klæde medarbejderen godt på til 
at forberede og gennemføre en MUS. Fokus vil være på skemaet og 
selve MUS-samtalen.

Koncern HRs succeskriterium er, at alle medarbejdere på DTU er 
bekendte med, hvorfor MUS er obligatorisk, fortrolige med DTUs 
MUS-materiale samt glæder sig til egen MUS.  

Instruktører
Udviklingskonsulenter fra Koncern HR.

DK

Formål
Formålet med kurset er at træne DTUs ledere i at gennemføre gode 
MUS, der understøtter den individuelle kompetenceudvikling, samt 
stiller skarpt på resultatskabelse og jobudvikling på DTU. 

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle ledere med MUS-ansvar. 

MUS på DTU 
MUS er en forventningsafstemning mellem leder og medarbejder, 
hvor der i en ligeværdig dialog kigges tilbage på året der er gået, samt 
drøftes mulige fremtidsperspektiver på den personlige kompetence-
udvikling og jobudviklingens karakter. 

Som leder med MUS-ansvar er du forpligtiget til at understøtte, at 
handlingsplan og UMV udmøntes i praksis via dine medarbejdere, 
og du er medansvarlig for dine medarbejderes løbende kompeten-
ceudvikling. Derudover stiller det særlige krav til dig som leder, at 
selvledelse er et grundvilkår på DTU. Det betyder, at den årlige MUS 
spiller en afgørende rolle for, at medarbejderen er bekendt med inden 
for hvilke rammer resultatskabelse skal målrettes det næste år.  

Indhold
• Samtalens funktion
• Lederens opgave under samtalen
• Samtaleteknik – og casebaseret træning
• Afvejning af fortid og fremtid
• Redskaber der understøtter samtalen
• Forberedelse og løbende opfølgning
• Personlig udviklingsplan 

Mål/udbytte
Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i DTUs MUS- 
koncept, som kan findes på portalen under HR-Værktøjer. På kurset 
vil der være fokus på praktisk træning af samtaleteknikker, så du som 
leder bliver fortrolig med at drøfte opgaveløsning, samarbejde, re-
sultatskabelse samt kan give og modtage konstruktiv feedback. Efter 
kurset forventes det, at du som leder kan anvende og kvalificere MUS 
som et konstruktivt værktøj.

Instruktører
Udviklingskonsulenter fra Koncern HR.

Vil du gerne have et godt råd om, 
hvordan du håndtere en vanskelig MUS? 
Du er velkommen til inden kurset at maile anonymiserede cases om-
kring forskellige samtalesituationer til specialkonsulent Louise Witt 
witt@adm.dtu.dk. Den casebaserede træning på kurset kan således 
komme til at tage udgangspunkt i et af dine dilemmaer, og du kom-
mer til at høre, hvordan andre ledere vil løse den givne udfordring. 

DK   NY

MUS for alle  
– informationsmøde 

MUS for ledere  
– samtaletræning
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GRUS er et samtaleværktøj, der kan være med til at understøtte en 
gruppeudviklingssamtale. Konceptet baserer sig på en dialog om 
fælles arbejdsopgaver og mål, herunder det faglige og sociale samar-
bejde og gruppens udvikling. 

Formål 
En GRUS kan være med til at løfte erkendelsesniveauet i gruppen 
gennem gensidig forventningsafstemning om opgaver og mål. GRUS 
bidrager desuden til aktiv videndeling, der giver et nuanceret blik på 
de forhold, der har betydning for det faglige og sociale samarbejde. 

En række grupper har haft god glæde af at gennemføre en GRUS 
mhp. intern målstyring og/eller som opstart til udarbejdelse af hand-
lingsplan og UMV. 

GRUS - i forhold til MUS?
• Kan ikke erstatte den årlige obligatoriske MUS, men gennemføres 

som et valgfrit supplement.  
• Ikke velegnet til drøftelse af emner af personlig karakter

Målgruppe
GRUS kan benyttes, hvor arbejdsgrupper (projektgrupper, netværks-
grupper og teams) arbejder sammen om fælles ansvarsområder. 
GRUS fungerer bedst med 5 - 7 deltagere. Hvis flere personer anbefa-
ler Koncern HR, at gruppen deles i mindre grupper i diskussionsfa-
sen med løbende opsamlinger i plenum. 

Lederdeltagelse anbefales, enten som ligeværdig partner i dialogen 
eller som en reflekterende deltager. Koncern HR anbefaler, at grup-
pen enten vælger en intern procesleder (fx en person fra en an-
den gruppe) eller går i dialog med Koncern HR om facilitering af  
processen. 

For at høre mere om muligheden for facilitering af jeres GRUS  
kontakt din HR Partner eller specialkonsulent Louise Witt på tlf.: 
4525 7167 eller witt@adm.dtu.dk.

DK   NY

GRUS  – hvad er det? 
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Formål
• At sætte dig i stand til at definere, sikre konsistens mellem 

projektets mål og plan i en dynamisk verden
• At sætte dig i stand til at organisere projektet optimalt og lede det 

i mål
• At styrke egen iscenesættelse af dig selv som leder af 

projektgruppen
• At give et billede af eget niveau og dermed inspirere til 

videreudvikling
• At sikre forankring af metoder og værktøjer
• At danne grundlag for kollegial sparring og nyttiggørelse af 

projektledelseserfaringer

Målgruppe
Forskere, der har ansvar for ledelse af forskningsprojekter. 

Indhold
Projektlederuddannelsen forløber over 3 moduler. Hvert modul har 
en varighed på 2 dage. Modulerne er sammenhængende og forud-
sætter hinanden.
 
Efter gennemførelse af de 3 moduler afholdes en kombineret prøve- 
og opfølgningsdag.
  
Uddannelsen er bygget op omkring en vekselvirkning mellem anven-
delsesorienteret teori, praktisk afprøvning og refleksion efter ”action 
learning” princippet. Der udleveres en række supplerende artikler, 
som kan læses efterfølgende, såfremt der ønskes en dybere og mere 
nuanceret baggrundsviden.
  
Mellem modulerne afprøves teorien og værktøjerne på eget projekt. 
Deltagerne har mulighed for at løse en ”hjemmeopgave” med rela-
tion til deres eget projekt . I givet fald modtager deltagerne en skrift-
lig feedback rapport, ligesom disse deler deres erfaringer i mindre 
grupper.

Instruktører
Cand. merc. Leif Knudsen (IPMA D, PRINCE 2™ Practioner), Imple-
ment Consulting Group
Ingeniør Poul Albæk (PMP, IPMA C, PRINCE 2™ Practioner), Imple-
ment Consulting Group

Afholdes
6 dage + 1 prøve- og opfølgningsdag, efterår (Lyngby)

Pris: 10.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   UK  

Formål
• At sætte deltagerne i stand til at definere og skabe ejerskab til 

projektets mål og plan i en dynamisk verden
• At sætte deltagerne i stand til at organisere projektet optimalt og 

lede det i mål
• At styrke deltagerne i rollen som ledere af en projektgruppe
• At sikre forankring af metoder og værktøjer
• At danne grundlag for kollegial sparring og nyttiggørelse af 

projektledelseserfaringer
• At give deltagerne et billede af deres eget niveau og inspirere til 

videreudvikling 

Målgruppe
Medarbejdere (AC) med ansvar for ledelse af tekniske / administra-
tive projekter eller medarbejdere, som står for at skulle påtage sig 
projektledere opgaver.

Indhold
Projektlederuddannelsen forløber over 3 moduler. Hvert modul har 
en varighed på 2 dage. Forløbet skal gennemføres samlet, da de en-
kelte moduler er sammenhængende.
 
Efter gennemførelse af de 3 moduler afholdes en kombineret prøve- 
og opfølgningsdag.
  
Uddannelsen er bygget op omkring en vekselvirkning mellem anven-
delsesorienteret teori, praktisk afprøvning og refleksion efter ”action-
learning” princippet. Der udleveres en række supplerende artikler, 
som kan læses efterfølgende, såfremt der ønskes en dybere og mere 
nuanceret baggrundsviden. Herudover udleveres bogen ”Power i 
Projekter og Portefølje”.
 
Mellem modulerne afprøves teorien og værktøjerne på eget projekt . 
Deltagerne har mulighed for at løse en ”hjemmeopgave” med relati-
on til deres eget projekt . I givet fald modtager deltagerne en skriftlig 
feedback rapport, ligesom de deler deres erfaringer i mindre grupper.

Forudsætninger 
Deltagerne har allerede erfaring som ledere af teknisk / administra-
tive projekter eller er på vej til at skulle lede deres første projekt. 

Instruktører
Cand. merc. Leif Knudsen (IPMA D, PRINCE 2™ Practioner), Imple-
ment Consulting Group
Ingeniør Poul Albæk (PMP, IPMA C, PRINCE 2™ Practioner), Imple-
ment Consulting Group

Afholdes
6 dage + 1 prøve- og opfølgningsdag, efterår (Lyngby)

Pris: 10.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   NY

Projektlederuddannelse  
for forskere

Projektlederuddannelse  
for AC TAP
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Formål
Deltagerne bliver bekendt med projektarbejdsformen og får lejlighed 
til at træne de præsenterede værktøjer gennem gruppearbejde. For-
løbet strækker sig over fire moduler af i alt 9 dage. 

Målgruppe
TAP medarbejdere med en kort uddannelse (forudsætning for at 
være AMU tilskudsberettiget). 

Indhold
• Præcisering af projektbegrebet
• Fastsættelse af mål og formål
• Projektfaser 
• Tids- og ressourceplanlægning
• Milestones
• Risikoanalyser
• Aktivitetsplaner 
• Gruppedynamik
• Projektpræsentation

Læs mere om kurset på www.knord.dk
Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk 

Projektlederprogram  
– for alle (ekstern hold)

Målgruppe 
Primært AC TAP’er.

Indhold
Kursusformen veksler mellem korte teorioplæg, gruppearbejde, 
praktiske øvelser, refleksion og erfaringsudveksling.

Følgende hovedemner er på programmet:
• Projektarbejdsformen og projekters særkende
• Grundlaget for succesfulde projekter
• Målformulering og målhierarki
• Interessentanalyse og –håndtering
• Evaluering af samarbejdet i projektet
• Milepælsplanlægning og estimering
• Risikoanalyse og –håndtering
• Effektive arbejdsformer
• Projektorganisering
• Projektbeskrivelsen som kontrakten med opgavestiller
• Projektrapportering
• Projektlederrollen

Varighed
3 dage (eksternat)

Pris: Kontakt Koncern HR på tlf.nr.: 4525 1084
Tilmelding sker på www.implementlearning.dk

Få styr på projektopgaven 
(PL1) (ekstern hold)
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Formål
Introduktionsprogrammet giver nye medarbejdere en grundig intro-
duktion til DTU og opfylder mindst to formål:

• At medarbejdere føler sig velkommen og godt modtaget på DTU
• At medarbejdere får hjælp til hurtigt at kunne navigere i 

organisationen

Disse formål er centrale for, at nye medarbejdere oplever at være en 
værdiskabende ressource for DTU. Nye ressourcer skal bringes i spil 
til gavn for medarbejdere, arbejdsmiljø, DTU og samfundet! DTU 
tilbyder et meningsgivende job – med gode muligheder for faglig og 
personlig kompetenceudvikling. 

Målgruppe
Introduktionsprogrammet er obligatorisk og henvender sig til nye 
medarbejdere på DTU. Koncern HR anbefaler, at Introduktions-
programmet følges hurtigst muligt efter ansættelse. 

Indhold
• Direktionen sætter en ære i at byde velkommen og fortæller om 

DTUs historie, vision og værdier
• Netværksdannelse gennem deltagerpræsentation og eget institut 

Hvordan var det for dig at deltage på 
introduktionsprogrammet?
Da jeg så på Portalen, at alle nyansatte på 
DTU inviteres til et introduktionsdag, var 
jeg skeptisk over for, om det var værd at rive 
en dag ud af kalenderen for at deltage, men 
tænkte pyt – jeg giver det en chance. Og det 
fortrød jeg bestemt ikke, da jeg på kort tid 
lærte en masse nyttigt om DTU.

Hvad tager du især med dig fra denne dag?
Først og fremmest fik jeg mødt ”girafferne” 
Prorektor, Institutdirektøren og HR-chefen, 
der fortalte om deres tanker og visioner for 

DTU – meget brugbar viden! Derudover 
havde vi ”speed-dating” med andre nyansatte, 
hvor vi på tre min. skulle præsentere os selv 
og vores afdeling med en tegning. Jeg nåede 
at tale med fire personer og blev f.eks. bekendt 
med et spændende nyt projekt, der har som 
mål at udvikle brændeovne der ikke frisætter 
partikler til luften. Vi mødte også en engageret 
forsker, der fortalte om sine projekter inden-
for innovativ byplanlægning med henblik på 
at imødegå klimaforandringer – også meget 
spændende! Der var desuden en masse lav-
praktiske informationer såsom en guidet tur 
gennem Portalen, præsentation af Campus-
Net samt websitet vedr. kemikaliesikkerhed.

Dagen sluttede med en skattejagt rundt på 
campus, der havde til formål dels at lære os 
geografien på stedet at kende, at tjekke om vi 
havde hørt efter gennem en lille quiz og dels 
at netværke med de andre i gruppen og høre 
om deres arbejdsområder.

Hvad tror du, at det har af betydning med et 
introduktionsprogram for nye medarbejdere?
Det er med til at give medarbejderen en god 
start. Jeg tror på, at det er en god DTU priori-
tering set ud fra et ”cost-benefit” perspektiv i 
og med der bliver sparet noget oplæringstid på 
institutterne. Set ud fra et strategisk synspunkt 
bidrager initiativet til, at alle medarbejdere 
trækker i samme retning og arbejder mod fæl-
les mål, mission og vision.

Hvad tror du, at det har af betydning for 
instituttet med din deltagelse?
Instituttet får en mere effektiv medarbejder, da 
medarbejderen skal bruge mindre tid på at lære 
organisationen og systemerne at kende. Der-
udover kan det bidrage til at skabe netværk og 
mere samarbejde på tværs i DTU og øge kend-
skabet til andre institutters forskningsområde. 

Et godt råd til de næste deltagere? 
Jeg vil opfordre alle nyansatte til at deltage.

Introduktionsprogram  
for DTU-ansatte 

• Forskerfortælling - et kig ind i en flig af den megen forskning der 
bedrives på DTU 

• DTUs organisering, samarbejdsform, politikker og 
karrieremuligheder

• Attraktiv universitet og arbejdsplads
• Skattejagt på Campus – konkurrence, underholdning og store 

præmier
• Portalen – gennemgang af DTUs intranet samt præsentation af 

DTUs designskabelon

Instruktører
Udviklingskonsulent fra Koncern HR
Indlægsholdere fra Direktionen, Afdelingen for Policy og Kommuni-
kation, Koncern HR og institutansat forsker.

Afholdes
1 dag hver anden måned – 2. tirsdag i måneden (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Interview med Anne Marie Vinggaard, Seniorforsker, DTU Fødevareinstituttet”
Anne Marie Vinggaard
  Seniorforsker
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Aim
This mandatory introductory programme will present relevant in-
formation about DTU as a workplace as well as information that is 
relevant for the international spouse. The introductory programme is 
also a great opportunity to meet other newcomers from all over the 
world, and will encourage networking across departments at DTU.

Content
The introductory programme will present relevant information 
about:
• DTU as a workplace
• Staff development
• Information retrieval
• Employment rules
• DTU information systems
• The Danish taxation system in general
• The experiences of an international employee
• Education, research and innovation

Spouses
Spouses will participate in the plenum part of the day. The rest of the 
day will be in a separate spouse group. 

There may be some changes in the programme.

Participants
All new international employees appointed at DTU within the last 3 
months, and their spouses with a non-Danish background.

DTU offers this introductory programme every second month du-
ring the year, so please register for the date that is closest to your date 
of appointment. 

You will receive more information about the introductory program-
me at least a week before it takes place. 

We look forward to welcoming you.

Instructors
Consultants from DTU, Koncern HR, various managers and 
employees at DTU.

Duration
1 day- 6 times a year.

Price: Free of charge
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk

UK  

Intro-programme for new 
international employees 
and their spouses

Aim
We will provide the participants with a conscious understanding of 
Denmark, the Danish culture and how to handle intercultural en-
counters and see them before they arise as problems.
We will explain and translate the Danish working mentality, norms 
and understandings, so the participants afterwards knows, as a few 
examples, about the Danish hierarchy and leadership, group oriented 
teamwork, how to get friends, and what time a meeting at 2 o’clock 
really is. The course is highly practical, and the participants will get 
tools they immediately can use. 

Target Group 
International employees with a non-Danish background, appointed 
at DTU within the last 6 months. 
Spouses are also welcome without their partner and vice versa.

Who takes care of my child? 
We offer childcare for free on the course. International Faculty Ser-
vice hires a competent nanny who takes care of your child both days 
on the same location, while you participate on the course.
If you bring your child please send an email to Kamille Strouhal; kls@
adm.dtu.dk. We will ensure to give the prober care for your child as well 
as essential and practical information to you as a parent. Enrollment for 
child must happen at least 4 weeks before the course takes place. 

Content
• To introduce Denmark and the Danish culture
• To introduce key concepts for understanding Danish workplace 

culture, the Danish management style and the DTU values 
• To present a frame for understanding the challenges of the 

intercultural encounter and living in another culture and to 
benefit from them. 

• To give a frame for getting new friends. 

Instructor  
Else Christensen; Executive partner at Relocare (www.relocare.dk).  

Teaching methods will vary between shorter lecturers, group work, 
discussions and reflections as well as training, and we therefore wel-
come and expect the participants to be active during the course. 

Duration
2-day workshop with overnight stay, Fall and Spring.

Location
Hotel Hvide Hus, Køge.

Price 3.500,- (3.400,- if sharing a room), children are for free
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk

UK  

Meeting DK for International  
Employees and Spouses
An introduction to Denmark, the Danish Culture 
and the Intercultural Encounter
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IFS rådgiver udenlandske forskere, ph.d.er samt administra-
tive medarbejdere på DTU vedrørende:/ IFS provides advice 
to foreign researchers, ph.d.s and administrative staff at DTU 
regarding:
• Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse/EU-

registreringsbevis / Applying for work- and residence 
permits/EU registration certificates 

• Tilmelding til folkeregisteret / Registering with the Danish 
National Register of Persons 

• Oprettelse af bankkonto / Setting up bank accounts 
• Sygesikring / National health insurance 
• Dansk kurser og fritidsaktiviteter / Danish language courses 

and leisure activities 
• Daginstitutioner og skoler / Childcare institutions and 

schools 
• Job til medfølgende partnere / Jobs for accompanying 

partners 

Endvidere afholder IFS forventningsafstemmende samtaler, in-
troduktionsprogrammer og kulturkurset ”Meeting Denmark” 
samt faciliterer netværk for udenlandske forskere og partnere. 
/ Furthermore, IFS arranges interviews designed to attune the 
expectations of candidates, introductory programmes and a 
cultural class entitled “Meeting Denmark”. IFS also facilitates 
networks for foreign researchers and partners. 

Du finder IFS på Lyngby Campus bygning 101A, 1. sal, rum 
110. Du kan også finde relevante informationer omkring an-
sættelser af udenlandske medarbejdere på portalen under 
udenlandske medarbejdere. Her er samlet en række centrale 
oplysninger, links og tjeklister, som giver svar på spørgsmål i 
processen og som gerne skulle hjælpe alle til, at vi kan modtage 
vores nye udenlandske kolleger på en god og professionel måde. 

IFS is located at the Lyngby Campus in room 110 on the first 
floor of building 101A. You will also find relevant information 
about the employment of foreigners on the portal under foreign 
employees. The portal contains vital information, including links 
and checklists, which provide answers to the many questions that 
may arise during the assimilation process, and hopefully enable 
us to welcome our new foreign colleagues in a good, professional 
manner.

Koncern HR/International  
Faculty Services (IFS)

Intensiv 1:1 dansk undervisning er sprogundervisning med dig som 
ene elev. Undervisningen skræddersys til dig og dit sprogmæssige 
udgangspunkt – din nationalitet, dit niveau, din læringsform. Du vil 
inden start blive sprogtestet og resultatet vil være udgangspunkt for 
det program der defineres til dig. I 1:1 dansk undervisning bliver du 
”set” i dit sprogmæssige udgangspunkt og du lærer dansk hurtigt.

Let øvede 
 
Målgruppe
Du evner at forstå størstedelen af det danske sprog og at udtrykke dig 
i længere sætninger og med stort ordforråd.  

Indhold
Vi arbejder med kommunikationen i din dagligdag. Det kan være 
oplæg på arbejdet, e-mail skrivning, vigtige telefonssamtaler, MUS 
samtalen med chefen osv. Vi arbejder med længere og sværere tekster 
afspejlende dansk samfund og kultur. 
Dansk grammatik: Senere tider, ledsætninger, omvendt ordstilling, 
uregelmæssige udsagnssord, tillægsord. Dansk udtale: Vokalnuancer, 
lange vokaler, tryk og stød, sætningsmelodi. 

At gøre dig i stand til at benytte det danske sprog som en naturlig 
udtryksform i din dagligdag. 

Øvede
 
Målgruppe
Du skal kunne evne at udtrykke dig i et rigt og nuanceret dansk 
sprog. Du skal kunne beherske fagsproget inden for dit arbejds- eller 
studieområde. 

Indhold 
Vi arbejder med kommunikationen på din arbejdsplads. Det kunne 
være e-mail skrivning, oplæg, artikelskrivning, udfærdigelse af rap-
porter og projekter osv. Vi arbejder med fagsproget inden for dit spe-
cialområde. Vi læser fagbøger og fagartikler; taler om teksterne og 
du holder oplæg. Vi arbejde med studierelateret eller arbejdsrelateret 
skriftlig formidling. Du skal lære at formidle klart og tydeligt og du 
skal lære at benytte rigtige entydige og præcise fagudtryk. 

Instruktør:
Mette Heitmann, Discoveringdanish.

Afholdes: 
20 lektioner som aftales nærmere med underviseren.

Pris: 10.000,-
Læs mere på www.tilmeld.dtu.dk

DK   NY

Intensiv 1:1 dansk 
undervisning
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...and others with similar linguistic background

Aim
In view of the growing importance of English as a working language at 
universities, it is of the utmost importance that all academic staff can 
express themselves confidently in English. Academic staff need to be 
able to communicate precisely and clearly in order to teach and super-
vise students. Therefore, the aim of this course is to train participants 
to use English as their working language, whether in relation to day to 
day communication, or in relation to teaching classes and lecturing.

Content
This course will focus on oral English, providing practical phonetic 
training and conversation exercises, while developing vocabulary in 
both spoken and written English. The course will cover those aspects 
of grammar that may be necessary for teaching and supervision. 
There will also be ample opportunity to speak and practice English 
through conversation and discussion. Presentations in class will be a 
regular feature.

Instructor
Peter Baxter, AIS Sprog.

Duration 
The course consists of 10 modules, Fall (DTU and Risø).

Price: 2.800,-
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk

UK  

Aim
English is used more and more at DTU. Whether technical, admi-
nistrative or teaching staff, everyone, needs to be able to use English 
in their work. This course is aimed at anyone who feels their English 
needs a brush-up before they perhaps go on to take a course more 
specifically related to their job area.

Content
The main focus is on clear, spoken English, with listening and dia-
logue exercises related to job situations, such as describing your job, 
your department and its activities and objectives. We will practice 
using English on the telephone, and help build confidence for general 
conversation in a range of circumstances. We will also look at useful 
writing skills with emphasis on e-mails and reports relevant to work 
at DTU. We will brush up your English grammar as the need arises.

Instructor
Claire Clausen, Catchword. 

Duration
10 mornings, Fall and Spring (Lyngby + Risø).

Price: 2.800,-
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk

UK  

Brush up 
your English

English for Chinese Staff

Aim
Develop your communication skills in the Danish language with a 
primary focus on oral proficiency along with the development of wri-
ting skills as needed.

Target Group
Non-Danish employees of DTU. Instruction will be offered in small 
groups of 4 - 6 participants.

Content
All participants will be given an oral placement test upon enrollment 
to ensure correct level placement. All courses will be conducted in 
Danish to insure the active immersion of all students from the outset. 
Particular attention will be given to developing pronunciation and 
conversational skills through frequent and intensive speaking exer-
cises. Points of grammar will be addressed as needed. The topics of 
Danish culture and mentality will also be actively incorporated into 
the course material.

Danish as a  
Foreign Language

Advantages
The process of learning and developing your spoken Danish will pro-
vide you with a greater confidence and the fundamentals to become 
better acquainted with your colleagues. In addition, the course offers 
the opportunity to converse in Danish on a wide variety of current 
topics relevant in today’s Danish society.

Instructor
Bente Hahne and Hans Christian Wedel-Jørgensen, SprogCenteret ApS.

Duration
20 sessions of 3 lessons pr. session (2 hours) Spring and Fall (Lyngby).

Price: 6.000,-
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk

UK   NY
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Aim
Technical staff members need to be good in English in order to in-
form, communicate and cooperate in their daily work. This course 
aims to improve the practical English skills of technical staff so that 
they will be able to understand, write and speak with more confi-
dence and accuracy in their everyday workplace situations.

Content
Course content will be tailored to reflect the participants’ specific 
workplace situation. In a non threatening setting, participants will be 
encouraged to practice expressing themselves in English through a 
mix of small group exercises and simulated workplace conversations, 
supplemented by relevant grammar games, useful vocabulary, and 
pronunciation practice.  

Instructor
Nick Quist, AIS Sprog. 

Duration 
10 modules from 9.00 to 11.30 (Spring at DTU and Fall at Risø).

Price: 2.800,-
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk

UK

Aim
English is the main language for international science publication, 
but not the native language of the majority of scientists. Writing well 
in a foreign language is quite a challenge even for those who find it 
easy enough in their own language.  This course aims to take you 
step by step through planning and writing a good scientific paper in 
English.

Content
This course focuses on both the theory and the practice of writing 
effective scientific papers in English. The six half-day sessions are 
spread over four to five months. We start at the beginning with how 
to organise your material, choosing a journal and writing an abstract.  
We go through the IMRAD-structure and its variations, and we look 
at aspects of language and style that are particularly important in 
scientific papers. Between each session, participants work on their 
own papers.  

A certain amount of text checking and individual feedback is inclu-
ded in the course (120 minutes per participant).  

Instructor
Nick Quist, AIS Sprog.

Duration
6 modules (2 ½ hours per session) (Spring at DTU and Fall at Risø).

Price: 4.000,-
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk

UK

Aim
A large number of PhD students who have been on courses in Scienti-
fic Paper Writing have expressed a wish for a more general course 
that would help them express themselves in better English when they 
are talking about their work, both with their colleagues at DTU and 
at conferences.

Content
Here the main focus is on clear oral face-to-face communication, in-
cluding formal visits to companies to talk about research, but we will 
also look at other forms of communication, including the telephone, 
letters, e-mails, etc. Understanding English grammar is an essential 
prerequisite for the ability to speak or write correct English, but flu-
ency and pronunciation are also important. So we will take up those 
aspects of grammar and pronunciation that students find relevant to 
their everyday work situation.

Instructor
Kimberly Sallingboe, Studieskolen. 

Duration
10 modules from 9.00 to 11.30 (Spring at DTU and Fall at Risø).

Price: 2.800,-
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk

UK

English for  
Technical Staff 

How to write a scientific paper

English for  
ph.d. -students
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If you want to learn Danish or to improve your Danish, you are wel-
come to join one of our Danish classes at Risø or at Roskilde Lan-
guage Centre/Clavis.
We teach Danish on the premises at Risø. We differentiate the course 
to suit your individual needs and the needs of Risø.

Each course is completed by a test: 
The tests are based on CEFR – the Common European Framework 
of Reference.

Other courses
If the schedule does not fit into your calendar, you can attend  a class 
at Roskilde Language Centre/Clavis at Maglehøjen 6, 4000 Roskilde:
Evening classes Tuesdays and Thursdays, from 19.15 - 21.45.
Danish-online at any time that suits you.
Special individual courses on request.

To enrol please send an email to Secretary, Senem Ugur, senemu@
roskilde.dk with your name, Danish CPR-number and local address 
in Denmark.
Roskilde Language Centre/Clavis will contact you before starting.

The courses, which are free of charge, are only available to persons 
who have a Danish cpr number.

Contact Risø
Administration
International staff advisor Heidi Thomsen
Phone 4477 4689  
heda@risoe.dtu.dk

Contact Roskilde Language Centre/Clavis
Secretary Senem Ugur
Phone 4631 6531
senemu@roskilde.dk

Provider
Roskilde Language Centre/Clavis.

Location 
Risø Building 115, Tuesdays and Thursdays, one hour and a half,  
between 8.30 and 14.00. Two hours and a half  from 15.30 to 18.00.

Danish for foreign 
employees and spouses  
at Risø- Learn Danish – Quickly and Effectively

Hellerup Language School is offering Danish to international stu-
dents and employees at Technical University of Denmark (DTU). 
The courses follow international standards. It takes place at Helle-
rup Language School’s facilities at DTU, and both specially organized 
day courses and evening courses are offered. Both courses are twice a 
week. The courses are all funded by public authorities and apply for 
spouses as well. 

To enroll please contact Hellerup Language School, Bernstorffsvej 20, 
2900 Hellerup, telephone 39 46 30 50/  info@sprogcenterhellerup.dk , 
and make an appointment for an interview. This interview will deter-
mine the class in which the applicant will be enrolled.   

Publicly funded courses in Danish are only available to people with 
a Danish CPR number. Local authorities must offer foreigners who 
have a Danish CPR number free Danish language teaching.

You can read more about the Danish courses at 
www.sprogcenterhellerup.dk

Target Group 
International employees at DTU and their spouses with a non-Da-
nish background.

Provider
Hellerup Language School.

Location
DTU employees: Hellerup Language School’s facilities at DTU,  
bygning 101A, det nye mødelokale, lokale S14, Wednesday 14.00 - 17.00. 

Spouses
Hellerup Language School’s facilities at Bernstorffsvej 20, 
2900 Hellerup.

Language Courses in 
Danish- publicly funded
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Formål
Kurset giver en god forståelse for anvendelsen af Excel som analyse-
værktøj.

Målgruppe
Dette kursus er udviklet til enhver, der ønsker et solidt grundlæggen-
de kendskab til Excel for selvstændigt at kunne anvende programmet 
professionelt i det daglige arbejde.

Rutine i brugen af Windows forudsættes.

Indhold
• Formatering
• Oprette og redigere formler med cellereferencer
• Anvende funktionen autosum
• Funktionerne middel, sum, tæl, min, maks, nu, hvis
• Indsætte og slette celler/ark/kolonner/rækker
• Oprette skabeloner
• Anvende autoformat og formatpensel
• Flette celler, rotere og indrykke data
• Kæde og konsolidere data med 3D-referencer
• Oprette, redigere og formatere diagrammer, billedobjekter og 

regningsobjekter
• Masser af genvejstaster
• Repetition af absolutte referencer

Kurset bliver tilpasset den enkelte bruger, og der vil være mulighed 
for input fra kursisterne undervejs.

Instruktør
Konsulent fra Teknologisk Institut.

Afholdelse
1 dag, forår + efterår (Lyngby + Risø).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK   UK  

Formål
Kurset giver en god forståelse for anvendelsen af Excel som analy-
seværtøj.

Målgruppe
Kurset er for dem, der ønsker at kende de avancerede funktioner for 
at kunne anvende Excel professionelt til avancerede analyser og reg-
nearksopgaver.

Det forudsættes, at deltagerne dagligt arbejder med Microsoft Excel, 
og at de har kendskab til de funktioner, der gennemgås på kurset 
Microsoft Excel grundlæggende.

Indhold
• Import af tekstfiler og eksterne data
• Oprette, anvende og redigere skabeloner
• Arbejdsområde og kæder mellem projektmapper
• Styring af rapporter
• Oprette og slette områdenavne
• Opslags- og referencefunktioner
• Oprette, redigere og køre makroer
• Tilpasse værktøjslinjer, makro på knap
• Anvendelse af betingede formater
• Bruge flerniveausortering og filtre
• Anvende subtotaler, udtræk og forespørgsler
• Arbejde med dataanalyse
• Bruge funktionen Pivot-tabel til analyser
• Anvende målsøgning og scenarier
• Brug af arkbeskyttelse og mappebeskyttelse
• Masser af genvejstaster
• Repetition af absolutte referencer

Kurser bliver tilpasset den enkelte bruger, og der vil være mulighed 
for input fra kursisterne undervejs.

Instruktør
Konsulent fra Teknologisk Institut.

Afholdelse
2 x 1 dag, forår + efterår (Lyngby + Risø).

Pris: 4.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK   UK   

Microsoft Excel 2007  
– grundlæggende

Microsoft Excel 2007  
– videregående
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CampusNet er DTUs e-learningsplatform, som automatisk skaber en 
individuel hjemmeside for hver ansat og studerende på DTU, hvor 
de praktiske oplysninger samles i forbindelse med kurser, samt hvor 
tilstedeværelsesundervisningen kan understøttes.
Kurset i CampusNet henvender sig til VIP og TAP’er, som enten ikke 
kender CampusNet eller som kun har brugt det meget lidt.    
Kurset, gennemgår de vigtigste af CampusNets funktioner og læg-
ger især vægt på, hvordan systemet kan give forøget kvalitet og spare 
tid, både for studerende og lærere. Efter kurset vil man eksempelvis 
kunne:

• sende meddelelser til alle på ens kurser (herunder sende SMS)
• eksportere deltagerlisten
• lave kalenderskemaer
• dele undervisningsmateriale
• importere gamle kursers filer og kalendere
• arbejde frit med gruppefaciliteterne
• samt forhåbentligt have fået mange ideer til, hvordan CampusNet 

kan lette og berige undervisningen

Kurset, som afholdes hvert år og er et ”siden sidst” kursus, der gen-
nemgår alle de nye ting og forandringer, som er kommet i Campus-
Net, DTU-Basen og andre IT-systemer på DTU i løbet af året. 
Kurset henvender sig både til kursussekretærer og DTUbase ansvar-
lige HR, men er i øvrigt åbent for andre superbrugere, som har en 
interesse i at være ajour med den seneste udvikling.  
Nogle kurser henvender sig især til DTUbase ansvarlige HR – andre 
til kursussekretærer. Alle kurser har samme indhold, men det er for-
skelligt, hvilke emner, der vil blive lagt vægt på. 

Kurset henvender sig til alle, som er fortrolige med CampusNet, men 
gerne vil lære at bruge de mere avancerede funktioner, som f.eks. 
individuel menuopbygning, afleveringsmodulet, farvelade-modulet, 
spørgeskemaer, rettighedssystemet o.lign., samt gerne vil have tips til, 
hvordan systemet kan bruges administrativt og i undervisningssam-
menhænge.  
Kurset forudsætter at man tidligere har været på CampusNet intro-
duktions kursus eller har lignende færdigheder.
Kurset arbejder med hver enkelt deltagers eget CampusNet.

Gennemgang af DTUbasen fra A-Z med hands-on. 
Bl.a. gennemgås: 
• Oprettelse af stamdata og profiler ved nyansættelser 
• Oprettelse af gæster 
• Godkendelse af rettelser 
• Passwords bestilling 
• Oprettelse og redigering af SiteCore-lister og DTU-lister
• Forståelse af roller
Kurset henvender sig kun til DTUbase ansvarlige.

CampusNet  
– introduktionskursus 

Workshop for 
kursussekretærer og 
DTUbase ansvarlige/HR 

CampusNet for 
viderekomne 

DTUbasen  
— Grundkursus for  
DTUbase ansvarlige

Instruktør
Konsulent fra Arcanic.

Afholdes
3 timer, CampusNet-kurser
afholdes løbende.

Pris: Gratis

Tilmelding
 kurser@campusnet.dtu.dk

Instruktør
Konsulent fra Arcanic.

Afholdes
3 timer, CampusNet-kurser
afholdes løbende.

Pris: Gratis

Tilmelding
 kurser@campusnet.dtu.dk

Instruktør
Konsulent fra Arcanic.

Afholdes
3 timer, CampusNet-kurser
afholdes løbende.

Pris: Gratis

Tilmelding
 kurser@campusnet.dtu.dk

Instruktør
Konsulent fra Arcanic.

Afholdes
3 timer, CampusNet-kurser
afholdes løbende.

Pris: Gratis

Tilmelding
 kurser@campusnet.dtu.dk
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En verden af IT-viden – målrettet til dig via E-Learning. DTU har 
indgået aftale med Børsen Academy om brug af deres E-Learning 
platform, der er netbaseret. Det stiller således ikke krav til, at du har 
programmerne installeret på din pc, blot at du har internetadgang.
Børsen E-Learning er Skandinaviens førende leverandør af E-Lear-
ning kurser. Gennem de seneste 25 år har mere end 340.000 brugere 
lært MS Office programmerne på denne måde.

Børsen E-Learning tilbydes gratis til ansatte på DTU inden for en 
ramme på 175 licenser.
 
Der er i alt seks E-Learning moduler, som du samlet har adgang til, 
når du tilmelder dig. Du behøver kun træne det, der er aktuelt for dig.

Excel pakken
I Excel Pakken er alle fire kurser samlet med undervisning fra A til Z.
Kurserne tilpasser sig automatisk til dit niveau og behov, og du får et
dybt indblik i Excels funktioner og muligheder. Lær både om de helt
enkle og de mere avancerede muligheder, du har for at arbejde med
Excel. Du bliver mere effektiv og får hurtigt bedre resultater.
• LærSelv® Excel Introduktion
• LærSelv® Excel Grundlæggende
• LærSelv® Excel Udvidet
• LærSelv® Excel Ekspert

Outlook Pakken
Bliv fortrolig med digitale signaturer, organisering af e-mails, opret-
telse af kontakter, opgaver og aftaler. Lær samtidig de mere avance-
rede funktioner,
fx arrangere møder, bruge regler samt tilpasning af Outlook.
• LærSelv® Outlook Grundlæggende
• LærSelv® Outlook Udvidet
• LærSelv® Outlook Ekspert

PowerPoint Pakken
Lær at opbygge en præsentation i PowerPoint fra bunden på en grun-
dig og effektiv måde og arbejde med skabeloner. Lav mere specialise-
rede præsentationer med levende billeder, film og lyd.
• LærSelv® PowerPoint Grundlæggende
• LærSelv® PowerPoint Udvidet

Word Pakken
Word kurserne er til alle, der arbejder med tekstbehandling på ar-
bejdspladsen.
Via inspirerende øvelser lærer du bl.a. om funktioner og
genveje, der gør dig mere effektiv. Ved hjælp af en personlig studie-
plan målrettes forløbet til dit niveau og behov, så du opnår det bedste
resultat.
• LærSelv® Word Grundlæggende
• LærSelv® Word Udvidet
• LærSelv® Word Ekspert

Access Pakken
Lær de basale funktioner som at oprette og bruge databaser samt at
skabe relationer mellem tabeller. Kom i dybden med design og sty-
ring af databaser, fletning af tabeller og dubletter.
• LærSelv® Access Grundlæggende
• LærSelv® Access Udvidet

Office 2007 introduktionskursus
Kurset tager max. to timer at gennemføre og gennemgår de væsent-
ligste nyheder ved overgagen fra Office 2003 til Office 2007.

Pris: Gratis
Læs mere på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Børsen E-Learning
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Kurset er et grundkursus i Sitecore 5.3 til Portalen. Kurset vil intro-
ducere de mest almindelige redigeringsmuligheder og give ideer til 
gode arbejdsgange i forbindelse med publicering af indhold på Por-
talen. 

Indhold
• Oprettelse af nyt dokument 
• Indsæt link 
• Introduktion til mediebiblioteket 
• Indsæt billede og forskellige måder at placere billeder på 
• Links til filer (pdf, doc mm.) 
• Indsæt tabel og simpel tilpasning af tabellen 
• Oprettelse af faktabokse og indsættelse af links 
• Infolister og andre specielle sidetyper 
• Publicering og afpublicering 
• Oprettelse af nye version (DK og UK) 
• Orientering om specielle funktioner som f.eks. wiki og debat. 

Instruktør 
Andreas Grønbjerg, Arcanic.

Afholdelse
½ dag, forår + sommer + efterår + vinter (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Sitecore  
– til Portalen

Kurset er et grundkursus i Sitecore 4 til hjemmesiden. Der vil være 
tips og tricks til gode arbejdsgange i sitecore.

Indhold
• Oprettelse af nyt dokument 
• Indsæt link af forskellige typer 
• Indsæt billede og forskellige måder at placere billeder på 
• Indsæt tabel og simpel tilpasning af tabellen 
• Bannere - gennemgang af alle måder at få bannere på (banner, 

tekstblok højre kolonne
   med og uden billede, link) 
• Menulink og skjulte sider og fortælle hvornår man bruger dem 
• Gennemgang af mediebiblioteket og upload af filer 
• Publicering og afpublicering 
• Nyhedslister og Personlister 
• Samt fortælle om ekstra muligheder/funktioner, vi ikke 

gennemgår 

Instruktør
Andreas Grønbjerg, Arcanic.

Afholdelse
½ dag, forår + sommer + efterår + vinter (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Sitecore  
– til hjemmesiden

DTU har indgået aftale med AIS Sprog om interaktiv engelsktræning 
for DTU-ansatte på alle niveauer. 
Dette program er for dig, der ikke vil være afhængig af fast holdun-
dervisning, men i stedet være på kontoret eller hjemme med mulig-
hed for at koncentrere dig om din engelsktræning, når du har tid. 

Formål 
Via Internettet modtager du individuel træning i mundtligt og skrift-
ligt engelsk. Undervisningen målrettes dine behov og vægtes mellem 
mundtligt og skriftligt engelsk. Det aftales med læren, hvilke bøger og 
kursusmaterialer, der skal indgå i undervisningen. Fra starten aftaler 
du ligeledes med læren, hvornår du vil undervises, og I lægger enten 
en fast plan for hele programmet eller aftaler et mere fleksibelt forløb. 

Fordele
Hermed er der skabt et alternativ til traditionel engelskundervisning, 
hvor elementet af én til én undervisning, fuld behovsorientering samt 
fleksibilitet med hensyn til tid, sted og emner udgør forskellen. Den 
kontinuerte træning kun for dig sikrer effektiv sprogudvikling, bl.a. 
fordi du træner tekster og taler, relevant for dit job fx din næste fore-

læsning, et foredrag eller en poster. Du modtager personlig feedback 
fra læreren, træning af dine svage områder, incl. udtale og grammatik.

Indledende screening sikrer optimalt forløb
Stamskema med basisoplysninger om kursisten – herunder kontakt-
data og IT-udstyr – udfyldes. Over Skype testes dine talefærdigheder, 
suppleret med en test over internettet – alt sammen for at sammensætte 
det optimale indhold til hver kursist. De enkelte seancer aftales mellem 
kursist og lærer, der får fuldt overblik over dit niveau og behov.

Pris
Samlet program inkluderer: 10 enelektioner over Skype á 45 minutter, 
Outlook øvelser og dialog samt undervisningslitteratur efter behov, 
samlet kr. 7.900,-. Forløbet skal gennemføres inden for en periode på 
max. 6 måneder. Yderligere lektioner kan tilkøbes efter ønske.
Vi benytter Skype/Outlook som kommunikationsværktøj (indbygget 
i de fleste bærbare pc’er. Skype Set kan evt. tilkøbes for ca. kr. 100).

DK   UK   NY

E-learning via Skype
Ny interaktiv engelsktræning, der matcher dit niveau – fleksibelt og én til én
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Det administrative arbejde med forskningsprojekter på DTU foregår 
ved hjælp af DTU DOC.

Formål
DTU DOC benyttes både til journalisering af forskningsprojekt-
sager og til workflow. Kurset giver brugeren en dybere forståelse af 
ansvarsfordelingen i behandlingen af forskningsprojektsager samt 
kommunikationen mellem sagsbehandlingens forskellige parter, in-
stitutterne, AFI og AØR.

Målgruppe
Kurset henvender sig til de brugere, der arbejder med forsknings-
projektsager og det forudsætter at man har gennemført grundkursus. 

DTU DOC teamet tilbyder endvidere at afholde specielt aftalte kur-
ser for grupper på op til 12 personer. 

Varighed
 2 timer (9.00 - 11.00 eller 13.00 - 15.00).

DK  

Det administrative arbejde med personalesager på DTU foregår ved 
hjælp af DTU DOC.

Formål
DTU DOC benyttes både til journalisering af forskningsprojekt-
sager og til workflow. Kurset giver brugeren en dybere forståelse af 
ansvarsfordelingen i behandlingen af forskningsprojektsager samt 
kommunikationen mellem sagsbehandlingens forskellige parter, in-
stitutterne, ph.d.- kontoret og Koncern HR.

Målgruppe
Kurset henvender sig til de medarbejdere, der arbejder med persona-
lesager og det forudsætter, at man har været på grundkursus.

DTU DOC teamet tilbyder endvidere at afholde specielt aftalte kur-
ser for grupper på op til 12 personer. 

Varighed
2 timer (9.00 - 11.00 eller 13.00 - 15.00).

DK  

Generel introduktion til DTU DOC og uddybning af spørgsmål.

Formål
Dette kursus følger op på tidligere tilegnet viden fra grundkurserne i 
DTU DOC. Der er tale om viden, som blot skal genopfriskes, før man 
føler sig tryg ved at bruge systemet. Derudover vil der være mulighed 
for at stille opklarende spørgsmål om funktionerne i DTU DOC.

Målgruppe
Kurset henvender sig til brugere af DTU DOC, som har gennemført 
grundkurset modul 1.

DTU DOC Teamet tilbyder endvidere at afholde specielt aftalte kur-
ser for grupper på op til 12 personer. 

Udbyder
Koncern HR.

Varighed
 2 timer (9.00 - 11.00 eller 13.00 - 15.00).

DK  

Introduktion i 
forskningsprojektsager

Introduktion til 
personalesager

Opfriskningskurser
DTU DOC er et dokumenthåndteringssystem, der gør det muligt for 
dig hurtigt at finde oplysninger om sager, dokumenter og projekter 
på DTU. Systemet benyttes i den daglige sagsbehandling af bl.a. per-
sonalesager, PhD-sager og forskningsprojektsager, samt til journali-
sering af generelle sager, det vil sige generel sagsbehandling.

DTU DOC teamet afholder en række kurser, der omhandler de for-
skellige anvendelsesområder af DTU DOC systemet.

DTU DOC teamet tilbyder endvidere at afholde specielt aftalte kur-
ser for grupper/afdelinger på op til 12 personer.

For samtlige DTU DOC kurser gælder følgende
Udbyder: Koncern HR
Sted: Kursuslokale på DTU
Deltagerantal: 12 personer
Underviser: DTU DOC team

Afholdes
Løbende, forår + efterår (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

DTU DOC Kurser

28

DTU DOC



DTU DOC grundkurset består af 2 moduler.

Formål
Modul 2: Her følges op på modul 1, og du lærer at sende opgaver i 
workflow, udvidede søgefunktioner, opsætning af personligt skrive-
bord og smarte fif, der gør DTU DOC hverdagen lettere. 

Kurserne afholdes løbende, og det er en fordel at tage modul 1 før 
modul 2. Du er velkommen til at tage modulerne flere gange. 

Indhold
• Opsamling fra modul 1
• Søgninger
• Workflow 
• Indsæt hyperlink / vedhæft fil i mail
• Skrivebordsopsætning

Varighed
½ dag (9.00 – 12.30, frokost inkluderet).

Introduktion til DTU DOC  
– grundkursus (modul 2)

DTU DOC grundkurset består af 2 moduler.

Formål
Modul 1: Her lærer du det mest basale i DTU DOC: Oprette sager, 
gemme mails og filer, redigere filer og genfinding/søgning. 

Kurserne afholdes løbende, og det er en fordel at tage modul 1 før 
modul 2. Du er velkommen til at tage modulerne flere gange. 

Indhold
• Hvad er DTU DOC?
• Øvelser / hands on
• DTU DOC Support

Mål/Udbytte
• Forstå systemet
• Bruge det til de mest basale ting:
• Oprette sager og dokumenter
• Bruge kursusmappen

Varighed
½ dag (9.00 – 12.30, frokost inkluderet).

Introduktion til DTU DOC  
– grundkursus (modul 1)
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– den skrevne presse

Formål
DTUs forskning, myndighedsbetjeningsopgaver og anden rådgiv-
ning er ofte genstand for stor pressebevågenhed og medieomtale. 
Ofte indgår DTUs udtalelser i pressens dækning af politiske be-
slutninger og sagsforløb, og det er positivt, at universitetet kendes 
af offentligheden. For at DTUs medarbejdere agerer professionelt 
og effektivt i mediesammenhænge, er det nødvendigt, at medarbej-
derne har de rette redskaber til at kunne håndtere henvendelser fra 
den skrevne presse og til at give troværdige og saglige interviews til 
journalister. Det er herunder vigtigt, at medarbejdere har indsigt i 
DTUs pressepolitik, samt de tilhørende retningslinjer og procedurer 
for pressehåndtering.

Målgruppe
Institutansatte ledere og medarbejdere, som har eller forventer at få 
henvendelser fra den skrevne presse.

Indhold
Kurset gennemgår DTUs pressepolitik, tilhørende retningslinjer og 
procedurer, og det giver dig gode råd til ting, som du bør huske og 
sige før, under og efter et interview med den skrevne presse. Du får 
indblik i journalisternes arbejdsvilkår, hvordan pressen arbejder, og 
hvad der er en god historie set med pressens øjne. Baseret på kon-
krete øvelser vil du få træning i at formulere korte og letforståelige 
udtalelser.

Alt efter om deltagere kommer fra institutter med myndighedsbetje-
ningsopgaver, fokuseres der særligt på presseudfordringer relateret 
til myndighedsbetjening.

Mål/udbytte
Deltagerne bliver klædt på til at håndtere situationer, når en journa-
list fra den skrevne presse ringer og vil have en udtalelse.

Instruktører
Partner Kasper Westphal, Operate A/S i samarbejde med Afdeling 
for Policy og Kommunikation.

Afholdelse
½ dag, forår + efterår (Lyngby).

Pris: 1.000,- 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

– radio og tv

Formål
DTUs forskning, myndighedsbetjeningsopgaver og anden rådgiv-
ning er ofte genstand for stor pressebevågenhed og medieomtale. 
Ofte indgår DTUs udtalelser i pressens dækning af politiske beslut-
ninger og sagsforløb, og det er positivt, at universitetet kendes af of-
fentligheden. For at
DTUs medarbejdere agerer professionelt og effektivt i mediesam-
menhænge, er det nødvendigt, at medarbejderne har de rette redska-
ber til at kunne håndtere henvendelser fra radio og tv og til at give 
troværdige og saglige interviews til journalister.

Pressehåndtering i forhold til radio og tv adskiller sig fra håndtering 
af den skrevne presse ved, at der ofte er kort taletid og direkte trans-
mission. Det er derfor en særlig udfordring at ytre sig, så det rigtige 
budskab med den rigtige vinkling også er dét, der når lyttere og seere 
efter journalistens kritiske spørgsmål og redigering.

Målgruppe
Institutansatte ledere og medarbejdere, som ofte har dialog med 
pressen, herunder særligt henvendelser fra radio og tv. Det forud-
sættes, at deltagere har fulgt Grundkursus i pressehåndtering, hvor 
DTUs pressepolitik og tilhørende retningslinjer og procedurer er 
gennemgået.

Indhold
Gennem praktiske øvelser opnår du træning i at give interviews til 
radio og tv, og får indblik i radio/tv-journalistens arbejdsmetoder og 
-betingelser. Du lærer, hvordan du får formuleret og sagt dine bud-
skaber klart og let forståeligt i et radioindslag eller foran et tv-ka-
mera, hvordan du håndterer kritiske spørgsmål og undgår uheldige 
vinklinger, samt betydningen af omgivelser, påklædning og krops-
sprog i tv-indslag.

Mål/udbytte
Du opnår større sikkerhed i at optræde foran et tv-kamera samt får 
redskaber til at give interviews til radio og tv i henhold til DTUs ret-
ningslinjer og procedurer for pressehåndtering.

Instruktører
Partner Kasper Westphal, Operate A/S i samarbejde med 
Afdeling for Policy og Kommunikation.

Afholdelse
1 dag, forår + efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,- 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Grundkursus i 
pressehåndtering

Udvidet kursus i 
pressehåndtering 
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Formål
At deltagerne bliver i stand til at varetage rollen som mødeleder og 
facilitator ifm. møder, workshops og udviklingsopgaver.

Målgruppe
Alle der har ansvar for facilitering og mødeledelse i hverdagen - her-
under ledere, projektledere og andre der involveres i mange møder.

Mål
At deltagerne:
• kender facilitatorens rolle og opgaver – herunder dobbeltrollen 

som mødeleder og facilitator
• kan planlægge et møde, således at der er overensstemmelse 

mellem formål, dagsorden og delmål
• kan udarbejde en motiverende mødeindkaldelse
• at styre mødet hensigtsmæssigt hen imod målet 
• kan træde i karakter på den gode måde
• kan forebygge og takle modstand
• kan benytte en række dynamiske faciliteringsmetoder 

Indhold
• Forskellen på en mødeleder og en facilitator 
• Mødelederens værktøjskasse – herunder ”Statuselevatoren” og 

”Det ideelle møde”
• Facilitering af kreative processer; ”omvendt brainstorming” 
• De seks tænkehatte, som du kan benytte til at løfte/

professionalisere forslag eller ideer
• Dokumentation af processerne. Hvordan letter du arbejdet med 

at referere resultaterne fra møderne

Kursusmaterialet består af bogen ”Bedre mødekultur”. For at øge ud-
byttet af kurset får du bogen inden kurset så der er mulighed for at 
læse nogle udvalgte kapitler om facilitering.

Instruktør
Konsulent og forfatter Kirsten Andersen; Mnemosyne Kurser
Medforfatter til bøgerne: ”Bedre mødekultur”, ”Visuel Mind Map-
ping” og ”Præsentationer der fænger”. 

Afholdes
2 dage, efterår (Lyngby).

Pris: 4.000,- 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK   NY

Bliv en bedre  
facilitator

Kurset giver svar på, hvordan viden bevæger og spreder sig mellem 
mennesker og hvordan den mest optimalt samles, lagres og deles.

Formål
DTU er en udpræget videnvirksomhed og viden er vort eksistens-
grundlag og største konkurrenceparameter, idet det er her vi kan  
differentiere os fra konkurrenterne. Viden er midlet til at skabe vækst 
og virker på bundlinien. Derfor er det af største betydning, at vi sik-
rer en optimal videndeling på DTU, både i dagligdagen, i teams, ved 
projektafslutning, ved fratræden og pension etc. Kurset vil give kon-
kret bud på, hvordan videndeling kan prioriteres endnu højere i DTU 
regi end tilfældet er i dag.

Målgruppe
Alle DTU ledere uanset lederniveau samt øvrige, der er ankerper-
soner omkring eller interesserer sig for videnopsamling og –deling

Indhold
• Videnstrømme: uformel contra formel videndeling
• At motivere specialister til at dele
• At forklare, hvorfor videndeling er en fordel for alle
• At opbygge en organiationskultur, hvor videndeling er en 

selvfølge
• Videnledelse, dvs. ledelse af videnmedarbejdere, herunder 

regelsæt og kutymer
• Hvordan tavs viden kan inkluderes i videndeling
• Specialistteams’ håndtering af videndeling
• Gør det nemt at gemme og nemt at finde viden i filstrukturen
• Eksempler på lette og mere komplekse løsninger, herunder kort 

præsentation af DTU DOC faciliteter som videndelingsværktøj

Instruktører
Udviklingskonsulenter fra Koncern HR.

Afholdelse
1 dag, efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Videndeling  
der virker
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Formål
Styrke deltagernes evne til at tænke kommunikationsstrategisk.

Målgruppe 
TAP-leder og VIP’ere.

Indhold
Kurset afholdes over tre dage. Der er pause mellem kursusdagene, 
hvor der må forventes hjemmearbejde. På hver kursusdag vil formen 
veksle mellem oplæg, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Dag 1: Strategisk kommunikation
Hvordan kan kommunikationsarbejdet støtte forskningen og styrke 
DTUs position? Der vil blive arbejdet med kommunikationens rolle 
ifht. det politiske niveau, rekruttering, personlig branding, bevillin-
ger mv. Der vil bl.a. være fokus på målgruppeforståelse og valg af 
kommunikationskanaler.

Dag 2: Forskningsformidling
Hvordan formidler man komplekst stof effektivt og kreativt? Der vil 
blive arbejdet med balancerne mellem at komme ud over rampen 
og holde den sobre linje. Hvor langt kan man gå? Hvordan kan man 
styrke sine egne evner til fx at formidle forskning kreativt og enga-
gerende?

Dag 3: Presse og artikler
Interviewet og indlægget er to af de mest benyttede måder at kom-
munikere forskning på. Hvordan gør den enkelte forsker pressen til 
en medspiller. Hvilke mekanismer er på spil, og hvordan kan man i 
højere grad selv bestemme, hvad der ender med at komme til at stå? 

Mål/Udbytte
Deltagerne får:
• evne til at bruge kommunikation som virkemiddel
• styrkede kompetencer i forhold til samarbejdet med journalister
• øget viden om, hvordan forskellige kommunikationskanaler kan 

bruges
• trænet evnerne til at formidle forskningen, så den er relevant for 

udenforstående målgrupper

Instruktør 
Partner Kasper Westphal, Operate A/S i samarbejde med 
Koncern HR.

Afholdes:
3 dage, efterår (Lyngby).

Pris: 6.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   NY

– Kommer du frem med dit budskab?

Til dig, der ønsker at finde balancen mellem mål, middel og din per-
son – så dine tilhørere modtager det budskab, du gerne vil give dem? 

Formål
At give deltagerne teknikker til at tilpasse præsentationen så budska-
bet er klart. 

Målgruppe
Alle, der har erfaring med at præsentere for større eller mindre grup-
per - og gerne vil være sikker på, at præsentationen også er nærvæ-
rende for dem på bagerste række. 

Indhold
En del formidlere kan komme til at kede tilhørerne, fordi de bliver 
opslugt af alt for mange billeder, tekster, lyde og effekter. Det kan 
ende med, at dit budskab bliver væk i forhold til AV-midlerne. 

God tone i præsentationen
• Hvor mange slides? - Godt og dårligt design af slides - Feedback 

på egne slides.
Egne præsentationer
• Øvelser med egne præsentationer – Grundig feedback fra 

medkursister og instruktør
Projektoren som AV-middel
• Hvornår er projektoren det ideelle AV-middel? – Hensyn til 

lokale, tilhørere og teknik. – Er der andre AV-midler?
Formålet med præsentationen 
• Sammenhæng mellem formål og resultat – Hvordan sikres det at 

tilhørerne forstår budskabet?

På kurset bedes du medbringe to korte power point på en USB-stik, 
mere information herom i den kalenderinvitation du modtager 
umiddelbart inden kursusstart. 

Mål/udbytte
Deltagerne får redskaber til, hvordan publikums opmærksomhed 
fastholdes, hvordan projektoren tilpasses, emne, tid, sted mv., samt 
hvordan du undgår at kede publikum.

Instruktør
Ekstern konsulent Birthe Berger, www.akti.dk.

Afholdelse
1 dag, forår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK   UK   NY

Ud over rampen  
– kommunikationstræning 
for universitetsansatte

Præsentationsteknik  
for ph.d. -studerende 
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Formål
På DTU har vi fokus på at møde, åbne og afspænde konflikter og 
sikre at konflikter ikke eskalerer og opleves fastlåste. Hvis dette sker, 
fører det til motivationssvigt og nedsat produktivitet.

Konflikthåndtering handler om det daglige samarbejde og om alles 
forpligtigelse til at bidrage til en anerkendende kultur. Sunde kon-
flikter fører til udvikling, velvilje og klarhed, så længe du har en kon-
struktiv tilgang. Konflikter er usunde, hvis de får lov at eskalere.

Formålet med kurset er at give forståelse for konflikters udvikling 
samt give redskaber til hvordan du kan undgå at en konflikt eskalerer. 
Et af redskaberne er den gode kommunikation, der både handler om 
at være ærlig, klar og samtidig empatisk lyttende. 

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle medarbejdere, der ønsker redskaber til 
at møde, forstå og løse konflikter, der uundværligt opstår i vores ar-
bejdsliv. 

Indhold
• Årsager til, at konflikter opstår
• Konflikttrappen 
• Uhensigtsmæssige konsekvenser når en konflikt eskalerer
• Sætte sig ind i modtagerens mentale kort over verden
• Den gode kommunikation
• Træning i spørgeteknik
• Assertionstræning
• Kropssprog 
• Konfliktløsningsstile 
• Strategier til at forebygge konflikter
• Praktisk træning i mediation
• Det reflekterende team som løsningsmetode

Mål/udbytte
Som deltager trænes du i at forstå, møde og løse konflikter. Vi træ-
ner god kommunikation, der er det helt grundlæggende værktøj til 
effektiv konfliktløsning. Gennem øvelser og egne cases trænes god 
kommunikation samt hvilke konflikthåndteringsstile, der er hen-
sigtsmæssige i en given konflikt. 

Instruktører
HR- og Sekretariatschef Sofie Lorentzen
Udviklingskonsulent fra Koncern HR.

Afholdes
2 dage, efterår (Lyngby).

Pris: 4.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Konflikthåndtering  
og god kommunikation

Formål
Få indsigt i stemmens funktion, lær om kroppens betydning for 
kommunikationen, få viden om hvordan du præciserer din udtale og 
oplev sammenhængen mellem din fysiske og mentale holdning. Lær 
at udnytte din stemmes ressourcer og optimer dit personlige udtryk.
Du har styr på argumenterne, du kender løsningsmodellerne og du 
behersker det faglige indhold. Nu handler det om, at du formidler 
dit budskab virkningsfuldt, overbevisende og med gennemslagskraft.
Kun 7% af dit publikums udbytte og dit personlige udtryk bestemmes 
af  indholdet af dine ord, og hvordan du formulerer dig.  Den absolut 
største del af dit budskab bestemmes igennem nonverbale virkemid-
ler, dvs. din stemmes klang, din tale (udtale, intonation, tempo) og 
dit kropssprog. På dette kursus får du teknikker og redskaber til at 
mestre alle disse nonverbale virkemidler.

Målgruppe
• Alle der ønsker at styrke deres kommunikation igennem stemme, 

tale og kropssprog
• Alle som oplever, at stemmen kan blive slidt
• Alle som er utilfreds med deres mundtlige fremtoning

Indhold
I starten af kurset får du screenet din stemme, din tale og dit krops-
sprog og du får konstruktiv feedback.  

På 1. kursusdag får du:
• Indblik i stemmens funktion
• Holdningskorrigerende øvelser
• Vejrtrækningsteknikker som basis for en klangfuld stemme 
• Teknikker til opvarmning af krop og stemme 
• Stemmeøvelser niveau 1 (styrker, løsner og udvikler stemmen) 
• Redskaber til at strukturere din personlige træningsplan

På 2. kursusdag får du:
• Stemmeøvelser niveau 2 (klangarbejde, styrkevariation)
• Hjælp til at præcisere din udtale
• Værktøjer til implementering af det lærte
• Evaluering af dine træningsresultater
Ved hjælp af simple måleredskaber kan vi måle udbyttet af din træ-
ning.  En før og efter optagelse er en del af forløbet og giver dig mu-
lighed for at fornemme de første forandringer. 
Efter kurset er du i besiddelse af din helt egen træningsplan, som du 
kan justere uge efter uge i takt med din stemmes udvikling. 

Instruktør
Friederike Rabe, Logopæd og stemmetræner, STEMMEDESIGN®.

Afholdelse: 
1½ dag, efterår (Lyngby).

Pris: 3.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Tal og bliv hørt
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– med effektiv præsentationsteknik

Indimellem møder man en oplægsholder, som formår at brænde 
igennem med sådan en kraft, at tilhørerne bliver tryllebundet, og 
budskabet sent bliver glemt.

Lær, hvad de gode gør godt! Få indsigt i mange brugbare værktøjer, 
som kan gøre os alle i stand til at komme ud over rampen.

Formål
Kursets formål er at øge deltagernes kendskab til effektive værktøjer 
til præsentationsteknik. Der veksles mellem oplæg fra underviseren, 
dialog og små øvelser. Du skal forvente, at du på kurset bliver opfor-
dret til at træne de tillærte teknikker.

Målgruppe
Alle ansatte på DTU (der er et tilsvarende kursus målrettet  
ph.d. -studerende).

Indhold
• Præsentation og programgennemgang
• Den klassiske kommunikationsmodel i praksis
• Formål – hvad skal dine tilhørere vide, kunne og mene?
• At træde i karakter som formidler
• Præsentationsteknik – sådan fanger du interessen
• Forståelsesværktøjer – at tale så du bliver forstået
• Retorik i praksis (kan evt. udgå til fordel for flere øvelse)
• Kropssprog, kort og godt

Instruktør
Line Sander, SUPPLEMENT AS.

Afholdes
1 dag, forår + efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,- 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK   NY

Aim
This one-day workshop will train you in writing research proposals – 
and do so by iteratively working on evaluating and writing proposals 
to get first hand experience on both sides in the process.

Other courses deal with the application details of specific funding 
agencies, e.g. “Den optimale forskningsrådsansøgning”. The focus 
in this workshop is on the research project description and how to 
structure it for maximum impact in an evaluation. You will be work-
ing on developing a project idea or project description you bring to 
the workshop.

Target Group
Scientists and ph.d. -students who will be writing or are writing  
research project proposals.

Content
• What do evaluators look for in project descriptions?
• How do you make sure you get the important things up front and 

maximize your impact?
• Try evaluating real project proposals and learn from it
• Work on your own project idea and develop it further
• See if your project idea will succeed in evaluation in the workshop

Before the workshop
Prepare an abstract for a project description you would like to work 
on during the workshop – this can be an already submitted or fully 
written application, or a rough draft proposal you are working on.
 
Goal/outcome
By trying out the evaluator role you will gain insight in how to formu-
late and structure your own research proposals to get a better impact.
The more prepared you are with your own project idea before class, 
the more you will get of feedback on it during class.
Though time is limited for actual writing during the workshop, the 
idea you develop will hopefully be given feedback that will help you 
structure it into a real proposal.

Instructor 
Kristian Mølhave, Assoc. Prof. at DTU Nanotech & E-learning con-
sultant at LearningLab DTU, Ph.D.
Vincent F Hendricks, dr. phil., PhD, Professor of Formal Philosophy. 
Department of Philosophy, KU & Columbia University, NY, USA.

Duration
1 day, Fall (Lyngby).

Price: 2.000,-
Read more and find dates at www.tilmeld.dtu.dk 

UK   NY

Få dit  
budskab frem 

Workshop on Writing 
and Evaluating Research 
Proposals
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Formål
At give deltagerne indsigt i, hvordan en effektiv ansøgning udar-
bejdes fra start til slut. Hvordan “virker” forskningsrådene, hvad er 
støtteberettiget, hvordan udarbejdes de bedste tekster med fokus på 
aktuelle indsatsområder, samfundsværdi samt klar og letforståelig 
formidling til forskningsrådsmedlemmer, der ikke nødvendigvis har 
detailkendskab til det specifikke forskningsområde.

Deltagerne trænes i at blive endnu bedre til at udarbejde ansøgninger 
med sigte på en endnu højere succesrate end hidtil og effektivisering 
af indsatsen.

Målgruppe
Professorer, lektorer og andre, der allerede har eller påtænker at søge 
om støtte fra bl.a. Statens Forskningsråd.

Indhold
• Udfordringen for DTU
• Ansøgningsprocessen i forskningsrådet
• Indsatsområder og formalia ved ansøgning
• Hvad sker der, når ansøgningen er sendt?
• Eksempel på Best Practice
• 10 gode råd til faglig formidling, herunder sprogvalg, stil, 

journalistiske tricks, dynamik i tekster og fortælleteknik

Alle deltagere opfordres til at indsende egen case (forskningsrådsan-
søgning skitse/udkast) til Koncern HR senest to uger før kursusaf-
holdelse. Der tilbydes individuel feedback fra kursusledelsen.

Instruktører
Professor, vice-institutdirektør Thomas Højlund Christensen og
Partner Kasper Westphal Pedersen, Operate A/S.

– afholdelserne ligger ca. 2 måneder før ansøgningsfristen til FTP.

Prisen inkluderer individuel feedback på indsendt case, mere herom 
i den kalenderinvitation du modtager inden kursusstart.

Afholdelse
1 dag, efterår (Lyngby).

Pris: 2.800,-  
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

UK

Formål
Selvom DTU er en selvejende institution, er ansatte på DTU under-
givet de generelle regler om offentlige myndigheders administration 
og sagsbehandling. Derfor er det et opprioriterede indsatsområde på 
DTU at øge kendskab til og bevidsthed om hovedprincipperne bag 
de regler. 

Fokus vil være på offentlighedsloven, pligten til journalisering og til 
at udarbejde notat, regler om inhabilitet, pligten til at vejlede og in-
formere, partshøring, begrundelsespligt og officialprincippet.

Målgruppe
Ledere og nøglesagsbehandlere på DTU.

Indhold
På dette kursus gennemgås disse grundlæggende spørgsmål med 
henblik både på at højne kvaliteten i den daglige sagsbehandling og 
udstyre den enkelte medarbejder med instrumenter til at løse kon-
krete problemer.

Kurset vil omhandle følgende emner:
• Offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Persondataloven
• Notatpligt
• Journalisering 
• Aktindsigt
• Vejledningspligt
• Inhabilitet
• Partshøring
• Begrundelse

Der udleveres et grundigt kompendiemateriale til alle deltagere. Kur-
set er DTU-målrettet og krydret med relevante cases.

Mål/udbytte
Højere kvalitet i sagsbehandlingen til fordel for både den enkelte 
medarbejder og for DTU. Forvaltningsretlig erfaring giver ligeledes 
en mere optimal og effektiv administrationspraksis.

Instruktør
Jon Andersen, Folketingets Ombudsmand i samarbejder med 
Koncern HR.

Afholdes
1 dag, efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Den optimale 
forskningsrådsansøgning

Udvidet forvaltningsret  
– for ledere og nøglesags-
behandlere på DTU
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Alt for mange gode EU-ansøgninger opnår ikke bevilling fra EU’s 
forskningsstøtteprogrammer. Hensigten med dette kursus er at vide-
rebringe viden og kompetencer, der kan bidrage til flere, bedre og 
succesfulde ansøgninger til EU’s 7. Rammeprogram (FP7).

Formål
At give deltagere viden og overblik over støttemuligheder fra FP7 og 
indsigt i, hvordan den optimale EU-ansøgning udarbejdes. 

Målgruppe
DTU-ansatte forskere og administratorer, der allerede har eller på-
tænker at søge om støtte fra EU’s FP7.

Indhold
Følgende emner behandles:
• Oversigt over indholdet i FP7: Formål, budget, struktur, 

støttemuligheder under COOPERATION, IDEAS, PEOPLE og 
CAPACITIES 

• FP7 projekttyper, aktivitetstyper, regler for deltagelse og 
finansiering 

• Relevante dokumenter: http://cordis.europa.eu/fp7, Call Fiche, 
Work Programme, Guides for Applicants 

• Danske muligheder for tilskud til at udarbejde EU-ansøgningen 
• Fra projektidé til projektstruktur 
• Sammensætning af konsortiet 
• Part B: B1 Scientific quality – Objectives and work plan 
• Part B: B2 Implementation – Management and resources 
• Part B: B3 Impact – Dissemination, exploitation and IPR 
• Part B: B4 Ethical issues, B5 Gender issues 
• Part A: A1 Abstract, A2 Partner info, A3 Budget 
• Opstilling af budget og generering af tabeller til Part A og Part B 
• Online indsendelse af projektforslag med EPSS 
• Evaluering af projektforslag 
• Kontraktforhandling med EU-kommissionen

Kursusmateriale er PP-præsentationer og bogen ”Sådan skriver du en 
succesfuld EU ansøgning – En uofficiel håndbog om EU-projekter” 
af EU-konsulent Anders Bjerrum.

Instruktører
Konsulenter fra Eurocenter og EU-konsulent Anders Bjerrum fra 
FP7consult.

Kontaktperson
Specialkonsulent Claus H. Andersen, Afdelingen for Forskning og 
Innovation.

Afholdes
1 dag, efterår (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

EU’s FP7 og den  
gode EU-ansøgning

På dette kursus får du viden og værktøjer, som 
gør hverdagen nemmere for dig!
 
Formål
Den offentlige sektor og dermed også DTU bygger på værdier som 
åbenhed, demokrati, retssikkerhed, integritet, uvildighed, habilitet 
og loyalitet. 

DTU og DTUs medarbejdere har således et fælles ansvar for at re-
spektere den offentlige sektors grundlæggende værdier i udførelsen 
af opgaver og ydelser.

Målgruppe
Alle TAP. Det er obligatorisk at deltage. 
Deltagerne modtager automatisk en kalender invitation. 

Kurset tilbydes i prioriteret rækkefølge med start til nyansatte AC 
TAP i Administrationen, derefter øvrige TAP, samt invitation af nøg-
lesagsbehandlere på institutterne. Der er mulighed for at fremskynde 
deltagelse på kurset ved at sende en mail til tilmelding@adm.dtu.dk 
og bede om at blive inviteret hurtigst muligt.   

Indhold 
På kurset gennemgås de generelle regler om, hvordan du som med-
arbejder, skal varetage sagsbehandlingen. For eksempel indeholder 
forvaltningsloven og offentlighedsloven bestemmelser om habilitet, 
partshøring, notatpligt, begrundelse og aktindsigt, som den enkelte 
medarbejder er underlagt. 

Kurset behandler ligeledes journalisering og arkivpligt. DTU DOC 
kan som værktøj hjælpe med at sikre, at DTU har de bedste mulighe-
der for videndeling og effektive administrative processer i forhold til 
sags- og dokumenthåndtering, samt sikre at DTU overholder lovkrav 
i forhold til journalisering. 
 
På kurset gennemgåes DTU DOC proceduren for journalisering af 
generel sagsbehandling. Cases i forbindelse med aktindsigt, vidende-
ling, samt fremskaffelse af viden, som led i sagsbehandlingen, afslut-
ter kurset.

Instruktører
HR specialister Mette Jørsum og Ole Skov Petersen fra Koncern HR.

Afholdes
Månedlig afholdelse (Lyngby).

Deltagerantal
Max 15 deltagere.

Pris: Gratis  
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK   NY

Sagsbehandling på DTU  
– krav til sagsbehandleren 
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Formål
At udvikle deltagernes forståelse for økonomiske problemstillinger – 
herunder de økonomiske sammenhænge på DTU, hvad enten du er 
afdelings- eller projektleder.

Målgruppe
Kurset henvender sig til bl.a. afdelings- og projektledere med bud-
getansvar, eller andre som i sin arbejdsmæssige funktion har behov 
for at kunne tale med om økonomi, budgetter & regnskab på et ri-
meligt niveau. Kurset vil blive skræddersyet efter deltagernes behov. 
Tilmeldte opfordres til at komme med input til instruktørerne, mere 
herom i mail umiddelbart inden kursusstart.

Indhold
Kurset vil fokusere på alle aspekter inden for projektøkonomi – det 
vil sige fra ansøgningstidspunktet, henover de periodevise regnska-
ber til det afsluttende eksterne regnskab – herunder kobling / sam-
menhæng til afdelingens økonomistyring.

Følgende emner vil blive behandlet:
• Økonomibegreberne
• Projekt-/afdelingsøkonomi
• Økonomistyring herunder regnskab og budgettering
• Ressourceallokering
• Rapporteringsmuligheder

Mål/udbytte
Deltagerne vil udvikle en forståelse for økonomiske problemstillinger
(drifts-/projektøkonomi).

Instruktører
Økonomicenterchefer: Henrik Mortensen og Mikkel Boel, 
Afdeling for Økonomi og Regnskab.

Afholdelse
1 dag, efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Økonomi for ikke-økonomer
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Formål
At introducere deltagerne til coaching, som en hjælp til den selvle-
dende medarbejder. Deltagerne får indsigt i coachingmodellen og 
bliver i stand til at anvende coachende teknikker i deres hverdag i 
samspillet med kollegaer og andre samarbejdspartnere.

Målgruppe
Medarbejdere der ønsker at kunne anvende en coachende spørge-
teknik.

Indhold
• Coaching model: Fra målformulering over afklaring til valg af 

løsning
• Indsigt i coachingsituationen
• Indføring i spørgeguide og spørgsmålstyper til brug i coaching
• Træning i at anvende coachingteknikker via samtaletræning
• Coaching i hverdagen, anvendelsesmuligheder og begrænsninger
• Coaching som hjælp til den selvledende medarbejder

Mål/udbytte
Deltagerne får kendskab til et dialogværktøj, som de kan gøre brug 
af i deres hverdag.

Instruktør
Udviklingskonsulent fra Koncern HR.

Afholdelse
1 dag, efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,- 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Formål
At give deltagerne indblik og træning i en konkret måde at gå til livet 
og arbejdsopgaver på, hvor det at være tilstede i nuet er gennemgå-
ende. Alt for mange mennesker oplever at gå gennem (arbejds) livet 
på en automatpilot, der forhindrer en i at være fuldt tilstede og nær-
værende overfor det, man foretager sig. Det hæmmer effektiviteten, 
evnen til at træffe (gode og sunde) beslutninger og påvirker vores 
egen livsglæde og relationer i negativ retning. 

På denne dag bliver du gennem konkrete øvelser og teoretiske input 
introduceret til at kunne forholde dig nærværende og perspektive-
rende til dig selv, andre og dine arbejdsopgaver. Du træner at have 
både din krop og din mentale bevidsthed med i det, du foretager dig. 

Målgruppe
Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, som ønsker at blive 
endnu mere nærværende i deres liv og i stand til at træffe bedre be-
slutninger.

Indhold
• Intro til grundholdningerne bag mindfulness
• Indsigt i sammenhængen mellem krop, bevidsthed, følelser og 

handlinger
• Konkrete teknikker til at kunne bevare fokus og nærvær, 

herunder meditative øvelser, som du kan bruge i din hverdag

Mål/udbytte
• Bedre evne til at koncentrere dig og bevare roen og overblikket, 

også når du har mange bolde i luften ad gangen
• Bedre evne til at se ting i et nyt perspektiv – med mere fordomsfri 

øjne
• Bedre evne til at træffe beslutninger og foretage bevidste 

prioriteringer
• Bedre evne til at være til stede i nuet – at være nærværende

Instruktører
Ekstern konsulent Pernille Hippe Brun i samarbejde med 
Koncern HR.

Afholdes
1 dag, forår (Risø) + efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,- 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Coaching  
for medarbejdere

Mindfulness – træning i  
balance, fokus og nærvær 

40

Personlig udvikling



Formål
Når der er mange bolde i luften er det en kunst at kunne bevare over-
blikket og arbejdsglæden. På dette kursus får du en indføring i, hvad 
der skal til for at kunne bevare den personlige balance og arbejds-
glæde i en omskiftelig og travl hverdag. 

Du vil få indsigt i, hvad der skal til, for at du kan blive ved med at 
brænde for dit arbejde – uden at brænde ud. Du får viden om, hvad 
forskellen er på almindelig travlhed (der er acceptabel i perioder) og 
decideret belastende og stressende perioder – og hvad du kan gøre 
for at håndtere og ændre sidstnævnte.  Formålet er, at du efter endt 
kursus kender forskellen og kan gøre noget aktivt selv for at håndtere 
aktuel eller potentiel stress. 

De konkrete teknikker, du bliver introduceret til på kurset, virker 
bedst hvis du er åbensindet og ønsker at arbejde med dine holdnin-
ger og din måde at se på dine arbejdsopgaver og kollegaer på.  Nogle 
af øvelserne er meditative, hvor du nysgerrigt undersøger dine egne 
indre, mentale forestillinger. Andre er mere konkrete øvelser til at 
skabe overblik og arbejdsglæde i din hverdag. Kurset er tilrettelagt 
som fem kursusgange med luft imellem, hvor der er lejlighed til at 
afprøve teori og øvelser, samt træne forebyggende teknikker i hver-
dagen.  

Målgruppe
Alle der ønsker at få (endnu mere) arbejdsglæde og overblik i en travl 
hverdag og konkrete metoder til at håndtere stress. 

Indhold
• Viden om stress 
• Redskaber til at forebygge og håndtere stress samt fremme 

arbejdsglæde
• Refleksion over eget (arbejds) liv og balancen mellem privat- og 

arbejdsliv

Mål/udbytte
• Bedre evne til at forholde sig roligt og bevare overblikket også 

under pres
• Bedre evne til at foretage bevidste prioriteringer 
• Nye sundere arbejdsvaner
• Konkrete stressreducerende redskaber, som kan bruges i det 

daglige
• Øget livs- og arbejdsglæde, ro og balance

Instruktører
Ekstern konsulent Camilla Kring i samarbejde med Koncern HR.

Afholdes:
5 halve dage, forår (Lyngby).

Pris: 5.000,- 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Trivsel i en travl hverdag
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Formål 
Kurset vil give dig et overblik over, hvilke muligheder du har, og 
hvordan du kommer videre med din pensionsplanlægning.

Målgruppe 
For alle ansatte under Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) fæl-
lesoverenskomst, der har rundet de 55 år og måske så småt er be-
gyndt at tænke over, hvordan en tilværelse som pensionist skal forme 
sig. Yngre ansatte er dog også velkomne.

Indhold
Din indtægt som pensionist kommer fra flere kilder, fx din pensions-
ordning i SAMPENSION, ATP, Folkepension, LD – måske har du 
også andre pensionsordninger.
Går du på efterløn, har du en begrænset periode frem mod det 65. år, 
hvor dine beslutninger om tidspunktet for pensionering og udbeta-
ling af pensionsordninger har stor betydning for størrelsen af mod-
regningen i din efterløn.
På mødet ser vi generelt på pensionsvilkår, så du får et billede af, hvad 
du skal være opmærksom på, når du planlægger din pensionering. Vi 
kommer bl.a. omkring:

• De muligheder DTU tilbyder dig som seniormedarbejder
• Sådan fungerer en pensionsforsikring - herunder hvilke 

overvejelser du kan lægge til grund for en tilpasning af din 
samlede pensionsopsparing.

• Pensionernes samspil med efterløn og folkepension
• Regler om arv og begunstigelse

Der vil efterfølgende være mulighed for individuelle samtaler efter 
behov - husk seneste forsikringsoversigt samt eventuelt oversigt fra 
Pensionsinfo og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).

Instruktør
Konsulent fra Sampension.

Afholdelse
½ dag, forår + efterår (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Seniorkursus  
– pensionsinfo

Hvorfor er det vigtigt med  
en god pensionsordning?

Som en naturlig del af dine ansættelsesvilkår er du omfattet af en 
pensionsordning, men om den er god, og hvorfor pension er vigtigt 
står ofte uklart for den enkelte.  

Kurset giver svar på en række af de store spørgsmål omkring pension, 
og belyser hvordan en god pensionsordning gør dig mindre afhængig 
af offentlig pension, når du engang skal nyde dit otium. Det samme 
gælder, hvis din løn bortfalder, fordi du har mistet din erhvervsevne. 
Her kan pensionsordningen også hjælpe dig med at supplere pensio-
nen fra det offentlige. Og endelig er der også mulighed for, at du kan 
sikre din familie, hvis du dør, inden du går på pension.

På kurset får du mere at vide om følgende emner:
• Hvorfor interessere sig for pension? 
• Hvordan kan pensionsordningen understøtte  

din levestandard ved:
 - invaliditet
 - kritisk sygdom
 - dødsfald
 - pensionering
• Hvem arver mig og hvad med begunstigelse?

Instruktør
Konsulent fra Sampension.

Afholdelse
½ dag, forår + efterår (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK

Din pensionsordning  
på DTU
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Formål 
DTU forventer, at alle medarbejdere i større eller mindre udstræk-
ning praktiserer selvledelse. Kurset rammesætter derfor selvledelses-
begrebet på DTU, og stiller bl.a. skarpt på det personlige ansvar som 
hviler hos både leder og medarbejder for at selvledelse kan udfolde 
sig i praksis. 

Samtidig ved vi at selvledelse fordrer en god portion personlig ef-
fektivitet. På kurset præsenteres derfor en række hands-on værktøjer 
og teknikker til at komme på forkant med dagens opgaver, prioritere 
endnu skarpere og i det hele taget få bedre styr på tiden.
  
Målgruppe
Medarbejdere, både TAP og VIP, der dagligt balancerer udfordringen 
med at udøve selvledelse og prioritere egne ressourcer, så de står mål 
med de givne arbejdsopgaver. 

Indhold
• Definition af selvledelse på DTU - muligheder og udfordringer
• Dialog som et værktøj mellem leder og medarbejder
• Personlig effektivitet – arbejder du på forkant eller bagkant?
• SMARTE mål
• Prioritering af arbejdsopgaver 
• Tidsrøvere

Forud for kurset vil deltagerne blive bedt om at forberede en kort, 
mundtlig præsentation af en case der beskriver konkrete arbejdssi-
tuationer hvor den enkelte oplever, at selvledelsen bliver udfordret

Mål/udbytte
Begrebsafklaring omkring, hvad selvledelse på DTU rummer, samt 
en række redskaber, der bidrager til rammesætning af selvledelse og 
understøtter den personlige effektivitet. 

Instruktører  
Udviklingskonsulent fra Koncern HR i samarbejde med konsulent 
Line Sander, Supplement AS.
 
 Afholdes:
1 dag, forår og efterår (Lyngby).

Pris: 2.000,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK   NY

Selvledelse og personlig effektivitet  
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Kurser i universitetsundervisning
LearningLab DTU udbyder en række kurser inden for læring og un-
dervisning på universitetsniveau med specielt henblik på ingeniør-
uddannelser. 

Der er tilbud til ph.d.-studerende, til adjunkter, post.docs og forske-
re, til erfarne undervisere, studieledere og studienævnsmedlemmer 
samt til laboranter. Elementerne kan tages enkeltvis eller sammen-
stykkes til kompetencegivende uddannelsesforløb.

NB: De kurser, hvor der er angivet engelsk titel, afholdes på engelsk.

Læring og undervisning (Teaching and Learning)
- er et grundkursus i universitetsundervisning i praksis med fokus på 
den konkrete undervisningssituation. Det henvender sig til undervi-
sere med behov for træning i at udvikle, planlægge og gennemføre 
undervisningslektioner.

Uddannelse i Didaktik & Metodik (Education in University 
Teaching at DTU) (UDTU)
UDTU er en praktisk uddannelse i tilrettelæggelse og gennemførelse 
af undervisning på universitetsniveau. Forløbet henvender sig pri-
mært til adjunkter, forskere og post.docs på DTU. Målet er at ruste 
dig til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i et 
undervisningsforløb, med fokus på de studerendes læring.
UDTU består af 3 kursusmoduler samt et udviklingsprojekt, der ta-
ger udgangspunkt i deltagerens egen undervisning.

Uddannelse af pædagogiske supervisorer (SVUD)
Uddannelsen certificerer pædagogiske supervisorer på DTUs insti-
tutter til at varetage pædagogisk vejledning af nyansatte i VIP-stil-
linger. Uddannelsen indeholder en introduktion til rollen som pæ-
dagogisk supervisor, en god start for nye VIP samt bedømmelse af 
undervisningskompetencer. Dertil kommer – for supervisorer som 
ikke selv har deltaget i UDTU - en introduktion til Teaching Portfo-
lio, Peer Coaching samt kerneelementerne i UDTU.  

Korte kurser, workshops og seminarer
LearningLab DTU udbyder løbende gå hjem-workshops, korte kur-
ser og seminarer for DTUs undervisere. Emnerne er f.eks. e-læring, 
gruppearbejde, vejledning og CDIO.
Kurser kan skræddersyes til DTUs institutter.
Desuden deltager LearningLab DTU i planlægning og afholdelse af 
dekanernes halvårlige undervisningsseminarer.
 

Engelskkursus for undervisere (Teaching in English)
På kurset trænes mundtlig kommunikation på engelsk med udgangs-
punkt i konkrete undervisningssituationer, og der lægges vægt på en 
systematisk og tæt kobling mellem opkvalificering af engelsksprog-
lige kompetencer og undervisningsmetodik. 
Forløbet skræddersyes til den enkelte undervisers behov på bag-
grund af screeninger, herunder undervisningsobservationer, feed-
back på observationer og individuelle samtaler. 

Kursus for studieledere og studienævnsmedlemmer
Dette kursus udbydes i et samarbejde mellem LearningLab DTU, Af-
delingen for Uddannelse og Studerende og DTUs dekaner. 
Kurset indeholder 3 moduler:
• DTUs uddannelser: Idégrundlag, visioner, rammer og 

målsætninger
• Ledelse, samarbejde og kommunikation: Rollen som leder i 

forbindelse med studieudvikling 
• Udvikling af uddannelser og undervisning: Læringsperspektiver, 

faglig sammenhæng og progression, undervisningsmetoder 
og bedømmelsesformer. Underviserkompetencer og udvikling 
af pædagogisk miljø. Forskningsbaseret uddannelse. 
Kvalitetsudvikling, evalueringer og akkrediteringer af 
uddannelser.

Uddannelse i ph.d.-vejledning
Ph.d.-projekter udgør en vigtig del af forskningsindsatsen på DTU, 
og ph.d.-vejlederen har et afgørende ansvar for, at hvert ph.d.-projekt 
forløber tilfredsstillende. Der tilbydes to kurser som sigter på at ruste 
ph.d.-vejledere og medvejledere til deres opgaver og ansvar:
• Ph.d.-vejledning på DTU (Ph.d. supervision at DTU) - bl.a. om 

regelsæt og planlægning af ph.d.-projekter.
• Ph.d.-vejledningsprocessen: metoder og værktøjer 

(The Ph.d. Supervision Process: Methods and Tools) - 
bl.a. om vejledningsstil, værktøjer til kommunikation 
og forventningsafstemning, feedback metoder, og 
erfaringsudveksling med andre vejledere.

Pædagogisk kursus for laboranter
– er et kursus for laboranter, som lejlighedsvis eller regelmæssigt har 
til opgave at introducere studerende til laboratorieudstyr og øvelser, 
og at vejlede studerende under øvelser i laboratoriet. 
Kurset indeholder introduktion til læreprocesser og kommunikation, 
øvelser i aktiv lytning og vejledningsteknikker, samt øvelser i at holde 
præsentationer og oplæg for studerende.

LearningLab DTU – Pædagogik og didaktik

Læs mere om disse kurser - beskrivelser, priser, datoer og tilmelding – på DTU-Portalen: Medarbejder / Kompetenceudvikling  
– eller på LearningLab DTUs hjemmeside: www.llab.dtu.dk

44

LearningLab



SCKK - Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling – har 
som formål at styrke arbejdet med kompetence- og kvalitetsudvik-
ling på de statslige arbejdspladser. SCKK giver mulighed for økono-
misk støtte til individuel kompetenceudvikling og generel udvikling 
af statens arbejdspladser. 

Som resultat af OK08 har SCKK etableret en række udvalg, der hver 
især repræsenterer arbejdsmarkedets organisationer. Udvalgene yder 
økonomisk støtte til kompetenceudvikling, og fordeler deres midler 
til ministerområderne på forskellige måder. Konkret betyder det, at 
DTU har en række muligheder for at supplere vores kompetenceud-
viklingsaktiviteter med økonomisk støtte fra SCKK.  For mere viden 
om SCKK og de forskellige støttemuligheder se portalen.

På DTU er udgangspunktet for al kompetenceudvikling at enhver 
personlig kompetencetilvækst er med til at understøtter den retning 
for universitetets udvikling, der er angivet i DTUs strategi. Kompe-
tenceudvikling koordineres via MUS (obligatorisk 1 gang årligt). 
Den nærmeste leder er i sine ledelseshandlinger opmærksom på, at 
kompetenceudvikling på DTU både afspejler instituttets behov og 
den personlige plan for kompetenceudvikling. 

A. KOMPETENCEFONDEN (etableret i 2004)
 DTU bevilliges årligt en pulje i omegnen af 1 million kroner til 

længerevarende individuel kompetenceudvikling. Fokus for til-
deling af midler er ønsket om at understøtte at statens medarbej-
dere forbliver attraktive for alle arbejdsmarkedets partnere. 

Ansøgningsproces: Individuel ansøgning eller klart defineret grup-
peansøgning, hvor den individuelle kompetenceudvikling af mi-
nimum 37 timers varighed fremgår. Koncern HR koordinerer an-
søgningsprocessen og fordeling af midler fra kompetencefonden 
varetages af HSU. 

B. Trepartsmidler fra 2010 (NY)
 DTU har i 2010 modtaget kr. 745.000 til kompetenceudvikling 

fra Trepartsforhandlingerne (overenskomst 2008), til fordeling 
mellem de tre organisationer AC, OAO og SKAF. 

Ansøgningsproces: De forskellige muligheder og processer vedr. 
tildeling til grupper og enkeltpersoner på DTU vil bl.a. blive annon-
ceret gennem nyheder på portalen, formidlet på fællesmøder, samar-
bejdsudvalg og gennem dit instituts HR Partner. 

SCKK – eksterne midler til kompetenceudvikling
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Klassificering og mærkning af kemiske 
stoffer og produkter (de nye CLP-regler)– 
kort introduktion, samt anvendelse af 
beregningssystemet OzZone.
Hvad siger den nye lovgivning om klassificering 
og mærkning? – og hvordan mærker jeg mine 
reagenser og laver etiketter ved brug af 
Kemibrug og OzZone? 

Formål
Kurset henvender sig primært til laboratoriepersonale med behov for 
mærkning af reagenser og blandinger.

Målgruppe
At deltagerne får et tilstrækkeligt kendskab til de nye klassificerings 
og mærkningsregler (CLP), til at kunne klassificere og mærke insti-
tuttets kemikalier vha. Kemibrug og OzZone.

Indhold
• Kort om regelgrundlag, herunder den harmoniserede liste over 

farlige stoffer og CLP-forordningen
• Kort om den nye klassificering – herunder oversættelse fra gamle 

til nye regler, grænser for klassificering, valg af signalord, valg af 
faresymboler, valg af H-sætninger og vurdering af P-sætninger

•  Kort om mærkning – herunder reglerne for etikettens indhold af 
oplysninger

• Beregning af klassificeringer og design af etiket via www.
kemibrug.dk og www.OzZone.dk

Mål/udbytte
At deltagerne efterfølgende er i stand til at klassificere og mærke ke-
miske stoffer og blandinger efter de nye CLP-regler og dermed op-
fylde lovgivningens krav om at opdatere egne kemikalier.

Instruktør
Farmaceut Lise Brown Christiansen, Koncern HR.

Afholdes
1 dag, forår + sommer (Lyngby).

Pris: Gratis for medarbejdere på DTU og KU. Kemibrug abon-
nenter og medarbejdere hos lejere på DTU er også velkomne 
til at deltage mod et deltagergebyr på kr. 1.000. 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Få en grundig gennemgang af alle faciliteterne i 
Kemibrug. 
Kemibrug er en god hjælp i arbejdet med at 
overholde lovens krav om kemikalieregistrering, 
samt mærkning af kemikalier og produkter.  

Formål
At deltagerne bliver fortrolige med at registrere kemikalier og pro-
dukter i Kemibrug, samt at bestille de kemikaliebrugsanvisninger, 
der sammen med lokale tillæg udgør den lovpligtige arbejdsplads-
brugsanvisning.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til nye redaktører i Kemibrug, eller an-
dre brugere, der har fordel i at få et overblik over hvilke muligheder, 
der findes i Kemibrug.

Indhold
Stort set alle faciliteterne i Kemibrug vil blive gennemgået. Som ko-
deord kan nævnes følgende, i vilkårlig rækkefølge:
• Registrering af nye kemikalier og produkter
• Bestilling af kemikaliebrugsanvisninger
• Kemikaliebrugsanvisninger - arbejdspladsbrugsanvisninger – 

hvad er forskellen
• Klassificering og mærkning og etikettering af fortyndinger – vha. 

OzZone
• Filtrering og sortering af mine farlige stoffer (fx hvilke giftige 

stoffer, kræftfremkaldende stoffer eller brandfarlige stoffer 
opbevarer jeg)

Mål/udbytte
Redaktører af Kemibrug vil blive i stand til at registrere og bestille 
kemikaliebrugsanvisninger. Desuden opnås et grundigt kendskab til 
alle faciliteterne på www.kemibrug.dk

Instruktør
Farmaceut Lise Brown Christiansen, Koncern HR.

Afholdes
1 dag, vinter + sommer (Lyngby).

Pris: Gratis for medarbejdere på DTU og KU. Kemibrug abon-
nenter og medarbejdere hos lejere på DTU er også velkomne 
til at deltage mod et deltagergebyr på kr. 1.000. 
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Klassificering og mærkning 
af kemiske stoffer, CLP-regler

Kemibrug  
– redaktørkursus
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Formål
Formidle viden om grundlaget for brand.  Angive muligheder for at 
undgå, begrænse og slukke brande.

Målgruppe
Udbydes frit for alle men er særlig relevant for medarbejdere i ekspe-
rimentelle områder.

Indhold
• Præsentation af instruktører
• Teoretisk gennemgang af grundlaget for brande, forebyggelse og 

slukningsmidler 
• Praktisk anvendelse af slukningsmidler til slukning af brand i 

faste stoffer, væsker og person 

Mål/udbytte
Deltagerne tilegner sig basale færdigheder i brandslukning og kan 
håndtere håndslukningsredskaber i de første kritiske minutter til 
professionel hjælp når frem. 

Instruktør
Lyngby-Tårbæk Brandvæsen. 

Afholdes
1 dag, efterår (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Brandkursus

Formål
Kursets formål er at give sikkerhedsrepræsentanter og ledere konkret 
viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og 
målrettet, for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen ar-
bejdsplads.

Målgruppe
Nyvalgte eller udpegede sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsen-
tanter i sikkerhedsorganisationen samt alle der har gennemført ar-
bejdsmiljøuddannelsen (§9-uddannelsen) før den 1. april 1991 eller 
gennemført ved selvstudium. Der gøres opmærksom på at kurset skal 
være afsluttet senest 8 måneder efter, at deltageren er blevet valgt eller 
udpeget til sikkerhedsgruppen.

Indhold
• Hvad er arbejdsmiljø, og hvad kendetegner et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø 
• Opgaver og pligter for sikkerhedsgruppen 
• Pligter og ansvar for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere 
• Samarbejdet mellem sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget 
• Hvad kendetegner et godt, effektivt og systematisk arbejdsmiljø 
• Arbejdspladsvurdering (APV) 
• Psykisk arbejdsmiljø 
• Aktører på arbejdsmiljøområdet 
• Anmeldelse og analyse af arbejdsskader og nærved-ulykker 
• Hvor kan du hente hjælp, information og ny viden 
• Hvordan kan du påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet 
• Typiske arbejdsmiljøbelastninger fra deltagernes brancher 

Mål/udbytte
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne arbejdsmiljøforhold 
hjemme på arbejdspladsen. Gennem kurset lægges der vægt på at 
give deltagerne en forståelse for, at et godt samarbejde mellem par-
terne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt sikkerhedsarbejde.
Deltagerne får et kursusbevis, når hele uddannelsen er gennemført. 
Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer.

Instruktør
Lene Lind, Dansk Arbejdsgiverforening med indlæg fra 
Koncern HR.

Afholdess
3 dage, forår + efterår (Lyngby).

Pris: 2.500,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Lovpligtigt 
arbejdsmiljøkursus, §9
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Få ajourført din viden om arbejdsmiljø, så du 
kan tilrettelægge din undervisning og forskning 
sikkerhedsmæssigt korrekt. Få styr på kemien 
og de systemer der stilles til rådighed på DTU.  

Formål
At deltagerne bliver fortrolige med hvilke centrale regler og systemer 
vi navigerer efter og ved hjælp af her på DTU.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til nyansatte på de kemiske institutter, 
sikkerhedsrepræsentanter og andre, der har fordel i at få et overblik 
over hvilke regler og systemer, der findes inden for kemisk arbejds-
miljø på DTU.

Indhold
Stort set alle hjørner af det kemiske arbejdsmiljø vil blive berørt. Som 
kodeord kan nævnes følgende, i vilkårlig rækkefølge:
• Arbejdspladsbrugsanvisninger og Kemisk APV – hvornår og 

hvordan
• www.kemibrug.dk – kemikalieregistrering og etiketter
• Procesventilation – typer, opbygning og brug
• Kemikaliehandsker – fordele og ulemper
• Kræftfremkaldende stoffer – særlig opmærksomhed
• Kemikalieopbevaring – ventilation, aflåselighed og skiltning
• Hvad gør man med kemikalieaffald? – og hvad kan hældes i 

vasken?
• Nødhjælp og beredskab

og selvfølgelig hvad du som deltager har af særlige ønsker – med al 
respekt for tid og evner. 
Der er indlagt en intern ekskursion med besøg i Arbejdsmiljø - på af-
faldsplads - besøg på laboratorium med demonstration af ventilation 
- besøg i forskellige lagre (indendørs/udendørs) – kig på laboratoriets 
nødhjælpsudstyr.

Mål/udbytte
Deltagerne kan færdes i DTUs laboratorier på en sikkerhedsmæssig 
forsvarlig måde. De kender og er i stand til at benytte de systemer der 
stilles til rådighed – fx affaldssystem, www.kemibrug.dk – ventilati-
onssystemet mm.

Instruktør
Kemiingeniør Lene Hjerrild, Koncern HR.

Afholdes
1 dag, forår (Lyngby).

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de 
holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning 
af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af 
hjertestarter.

Målgruppe
Alle.

Indhold
• Hjerte–Lunge–Redning
• Hjerte–Lunge–Redning med hjertestarter 
• Hjerterytmeforstyrrelse 
• Blodprop i hjertet 
• Opbygning af hjertestarter 
• Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter 
• Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter 
• Betjening af hjertestarter 

Mål/udbytte
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
• montere og betjene en hjertestarter 
• yde Hjerte–Lunge–Redning til en bevidstløs person uden normal 

vejrtrækning, når der er en hjertestarter til rådighed 
have forståelse af:
• sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter 
• indikationer for anvendelse af hjertestarter 
• situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden 

anvendelse af hjertestarter 
• årsager til hjertestop 

Instruktører
Safety Group/Trygfonden.

Afholdes
1 dag, forår + sommer + efterår + vinter (Lyngby).

Pris: 500.-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Kemisk arbejdsmiljø i 
laboratorierne på DTU

Genoplivning  
med hjertestarter
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Formål
Gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i 
stand til at udføre basal førstehjælp og tilkalde hjælp ved ulykker og 
pludselig sygdom, herunder genoplivning.  

Målgruppe
Alle der har bevis for at de har grundkurset og dette er mindre end 
3 år gammelt.

Indhold
Der undervises bl.a. i 
• Anatomi og fysiologi, med udgangspunkt i de livsvigtige organer
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter
• Livreddende førstehjælp, livreddende håndgreb
• Kunstigt åndedræt og hjertemassage
• Almindelig førstehjælp, forebyggelse af chok, lejring og psykisk 

førstehjælp

Mål/udbytte
Deltagerne genopfrisker basale, grundlæggende eller udvidede fær-
digheder i førstehjælp og kan håndtere og organisere akutte livstru-
ende situationer ved sygdom og tilskadekomst i de første kritiske 
minutter til professionel hjælp når frem. 

Instruktører
Beredskabsforbundet i samarbejde med FOF, Lyngby.

Afholdes
1 dag (Lyngby).

Pris: 500,-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK  

Førstehjælp  
– repetitionskursus

Formål
Gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i 
stand til at udføre basal førstehjælp og tilkalde hjælp ved ulykker og 
pludselig sygdom, herunder genoplivning.

Målgruppe
Alle.

Indhold
Der undervises bl.a. i: 
• Anatomi og fysiologi, med udgangspunkt i de livsvigtige organer
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter
• Livreddende førstehjælp, livreddende håndgreb
• Kunstigt åndedræt og hjertemassage

Mål/udbytte
Deltagerne tilegner sig basale færdigheder i førstehjælp og kan hånd-
tere og organisere akutte livstruende situationer ved sygdom og til-
skadekomst, i de første kritiske minutter til professionel hjælp når 
frem.

Instruktører
Beredskabsforbundet i samarbejde med FOF, Lyngby.

Afholdes
3 dage, forår + sommer + efterår + vinter (Lyngby).

Pris: 500.-
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk

DK   UK

Førstehjælpskursus
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Formål
Formålet er at give dig et overblik over bibliotekets informationsres-
sourcer og deres anvendelse.

Målgruppe
Dette kursus henvender sig primært til nye brugere af Universitets-
biblioteket. 

Følgende vil blive gennemgået:
• DTU Biblioteks services og tilbud via www.portalen.dtu.dk 
• Søgning i DTU Digital Library 
• Bestilling af trykte bøger i ALIS
• Download og anvendelse af elektroniske bøger
• Videnskabelige artikler fra DTU Digital Library
• Opstilling af ALERTS på tidsskrifter og søgninger i DTU Digital 

Library
• Gennemgang af andre faglige databaser og elektroniske 

håndbøger

Dette kursus kan også benyttes af grupper, eksempelvis projektgrup-
per eller forskningsgrupper fra DTU.

Kurset kan mod betaling rekvireres til afholdelse på de enkelte insti-
tutter, samt tilpasses en særlig målgruppe, eksempelvis forskergrup-
per. Kontakt DTU Bibliotek for nærmere aftale og tilbud om pris.

Afholdes
1½ time på DTU Bibliotek, bygning 101D.

For tilmelding og yderligere informationer kontakt  
DTU Bibliotek på tlf.: 45 25 72 50 eller via email:  
bibliotek@dtic.dtu.dk

DTU Bibliotek tilbyder et kursus i referencehåndteringsværktøjet 
RefWorks.
 
Formål
RefWorks giver dig mulighed for at: 
• Importere referencer fra forskellige datakilder
• Organisere din forskning 
• Indsætte citationer mens du skriver på din afhandling/artikel/

opgave 
• Skabe referencelister i forskellige formater 

Indhold
RefWorks er web-baseret, og derfor er der ikke noget software, som 
skal downloades, installeres eller vedligeholdes. Alt hvad der kræves 
for at få adgang til RefWorks er et DTU login og en internetadgang.
 
Der er adgang til RefWorks via DTU Reference Guide.

Dette kursus er primært for personer, der er i gang med deres eksa-
mensprojekt eller ph.d.-projekt samt for dem der er i færd med at 
skrive en videnskabelig artikel eller anden større opgave.

Kurset kan mod betaling rekvireres til afholdelse på de enkelte insti-
tutter samt tilpasses en særlig målgruppe eksempelvis forskergrup-
per. Kontakt DTU Bibliotek for nærmere aftale og tilbud om pris.

Afholdes
1½ time på DTU Bibliotek, bygning 101D.

For tilmelding og yderligere informationer kontakt  
DTU Bibliotek på tlf.: 45 25 72 50 eller via email:  
bibliotek@dtic.dtu.dk

Læs mere om datoer:  
http://portalen.dtu.dk/Viden/kurser/Refworks.aspx

DTU Bibliotek 
– introduktion

RefWorks – et reference-
håndteringsværktøj 
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ORBIT er DTUs forskningsdatabase, hvor ansatte på DTU har pligt 
til at registrere forskningspublikationer (artikler, konferencebidrag 
mv.). Disse informationer er der endvidere adgang til via institut-
ternes hjemmesider og under de enkelte forskeres CV, da de bliver 
overført direkte fra ORBIT.
 
Erfaringen har vist at registreringen i forskningsdatabasen kan volde 
vanskeligheder. Derfor tilbydes forskere og ansatte, der bistår med 
registrering i ORBIT, et kursus med særlig fokus på denne del. Kurset 
forudsætter ikke kendskab til databasen.
 
De forskellige formularer i registreringsdelen bliver gennemgået i de-
taljer. Derefter vil der være en kort gennemgang af søgedelen i OR-
BIT og eksempler fra institutternes hjemmesider. 
 
For kurser afholdt på engelsk kontakt da venligst DTU Bibliotek på 
telefon eller email – se nedenfor.

Kurset kan endvidere rekvireres så det tilpasses en særlig målgruppe 
samt rekvireres til afholdelse på de enkelte institutter. Kontakt DTU 
Bibliotek for nærmere aftale og tilbud om pris.

Afholdes
1½ time på DTU Bibliotek, bygning 101D.

For tilmelding og yderligere informationer kontakt  
DTU Bibliotek på tlf.: 45 25 72 50 eller via email:  
bibliotek@dtic.dtu.dk 
 
Læs mere om datoer:  
http://portalen.dtu.dk/Viden/kurser/Orbit.aspx 

Kursus i registrering i DTUs 
forskningsdatabase, ORBIT 

Gennemgang af informationsressourcer

Formål
Kurset giver dig kendskab til informationsressourcerne, som du har 
adgang til via biblioteket. Det har betydning for din forskning, at du 
har en systematisk og videnskabelig tilgang til informationssøgning. 

Indhold
• Strategi for informations- og litteratursøgning
• Referencehåndtering og publicering ved hjælp af RefWorks
• Introduktion til fagspecifikke databaser og e-håndbøger

Kurset kan mod betaling rekvireres til afholdelse på de enkelte insti-
tutter, samt tilpasses en særlig målgruppe, eksempelvis forskergrup-
per. Kontakt DTU Bibliotek for nærmere aftale og tilbud om pris.

Afholdes
2½ time på DTU Bibliotek, bygning 101D.
 
For tilmelding og yderligere informationer kontakt  
DTU Bibliotek på tlf.: 45 25 72 50 eller via email:  
bibliotek@dtic.dtu.dk 
 
Læs mere om datoer:  
http://portalen.dtu.dk/Viden/kurser/phd.aspx 

UK

Ph.d.-studerende og 
nyansatte forskere
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Kurser - 2011
• Vejlederuddannelse: Temamodul i karrierervejledningsmetoder 
• Vejlederuddannelse: Temamodul om kvalitetssikring og 

evaluering 
• Vejlederuddannelse: Temamodul i Vejledning og sociale medier 
• Vejlederuddannelse: Grundmodul
• Kursus i ph.d.-administration 
• Kursus i ekstern finansiering
• Kursus i studieadministrative regler
• Kursus i forvaltningsret for ikke-jurister 
• Kursus i personaleadministration og personalepolitik 
• Kursus i administration af EU-projekter 

Seminarer og konferencer - 2011
• Seminar om ph.d.-administration 
• Seminar om alumnerelationer  
• Seminar om strategisk indkøb 
• Seminar om studiestatistik og udfærdigelse af nøgletal 
• Seminar om økonomiadministration 
• Seminar om personaleadministration og HR-udvikling
• Netværket for kvalitetsudvikling af universitetsuddannelser
• Seminar for studie- og karrierevejledere
• Seminar for medarbejdere på internationale kontorer
• Seminar om deltidsuddannelse

Lederkurser - 2011
• Projektlederkursus 
• Fusion – hvad sker der nu 3 år efter?
• Lederudviklingsforløb 
• Lyst til ledelse – Prøv dig selv af som leder 

Yderligere informationer om arrangementerne fås på 
www.aeu.dk eller ved henvendelse til AEU’s kursuskoordinatorer:

Camilla Bernsdorf, cb@sdu.dk, tlf.: 6550 4546
Sladja Zoric, slz@sdu.dk, tlf.: 6550 1310

Afdeling for Økonomi og Regnskab udbyder 
følgende kurser i 2011:

• Grundkursus i ØSS v/Jan Hammerstrøm 
• Discoverer Viewer for brugere der skal køre rapporter v/ Gyde 

Gydesen 
 - OBS: dette kursus er obligatorisk før øvrige Discoverer kurser
• Grundkursus i Discoverer v/Gyde Gydesen 
• Videregående kursus i Discoverer v/Jan Hammerstrøm
• Lønanvisning v/Vivi Lindegaard Jensen 
• Moms & Told v/Christian Landsgaard
• Kreditor v/Trine Grothe 
• Ud - og indbetalinger via hovedkassen v/Hanne Nielsen 
• Projektoprettelse samt koordinatorrollen v/Projectsteam
• Oprettelse af finansierede projekter v/Projectsteam 
• Omkostningsbudgettering v/Projectsteam                                           
• Omkostningsregistrering v/Projectsteam og 

Regnskabssupportteam                                       
• Forespørgsel og rapportering v/Projectsteam                                    
• Fakturering og indtægtsføring herunder Debitor v/Projectsteam 

og Indbetalingsteam 
• Genopfriskning v/Projectsteam                                                                                                      

Beskrivelser af kurserne og tilmelding sker på www.tilmeld.dtu.dk. 
Alle kurser afholdes når vi har et minimum på 10 deltagere. 
For dialog om kursernes indhold kontakt da venligst de enkelte kur-
susholdere. Kom meget gerne med forslag til, hvad du ønsker at få 
gennemgået således at kurserne kan blive så relevante og målrettede 
som overhovedet muligt. Skriv til aorkursus@adm.dtu.dk 
Kursuskoordinatorer for de interne økonomikurser er Pia Hvidtfeldt, 
tlf. 45 25 71 19 eller Maria Preisler, tlf. 45 25 71 59. 

Pris: Gratis
Læs mere og se datoer på www.tilmeld.dtu.dk 

DK  

Administrativ 
Efteruddannelse for 
Universitetsansatte - AEU

Interne  
økonomikurser
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1. linjelederprogram modul 1 internat 44,0 4,0
DTU Biblioteks lederseminar 360grader 7,0 n/a
Fødevareinstituttet lederprogram hrjura+stategi 32,0 n/a
Fødevareinstituttet lederprogram konflikthåndt. 32,0 n/a
Fødevareinstituttet lederprogram stresshånd 15,0 n/a
Fødevareinstiuttet lederprogram forandringsledelse 32,0 n/a
Grundlæggende ledelse 24,0 4,2
Ledelse - at skabe resultater med abdre 24,0 4,5
Lyst til ledelse, talentprogram 24,0 n/a
MUS leder Campus Service 4,5 4,3
MUS leder veterinærinstituttet Århus 1,6 n/a
Relationsforståelse, Fødevare, Toksikologi 3,5 n/a
Veterinærinstituttet lederprogram 20,0 n/a
Veterinærinstituttet lederprogram lille chefgruppe 6,0 n/a
Veterinærinstituttet lederprogram modul 3 46,0 n/a
Veterinærinstituttet lederprogram personlig lederr. 23,0 n/a
I alt 338,6 4,3

Forskningsformidling 6,0 4,5
Fødevareinstituttet lederprogram presshånd 15,0 n/a
Ledelse af videntunge medarbejdere 32,0 n/a
Optimal forskningsrådsansøgning - engelsk 15,0 4,6
Optimal forskningsrådsansøgning - engelsk 14,0 n/a
Pressehåndering grundkursus Ernæring 6,5 n/a
Pressehåndering grundkursus fødevarekemi 8,0 n/a
Pressehåndering grundkursus Fødevareteknologi  6,5 n/a
Pressehåndering grundkursus Mikrobiologi 10,0 n/a
Pressehåndering grundkursus Toksikologi 5,0 n/a
Pressehåndering udvidet tv Mikrobiologi 8,0 n/a
Pressehåndtering på Transportinstituttet 6,5 4,6
Pressehåndering udvidet tv, Fødevareinst.  10,0 n/a
Pressehåndering udvidet tv, Fødevareinst.  8,0 n/a
Pressehåndtering, modul 1, åbent kursus 6,0 4,6
Projektlederprogram modul 1 46,0 4,9
Projektlederprogram modul 2 46,0 n/a
Projektlederprogram modul 3 46,0 4,8
Talentprogram APU 57,0 n/a
I alt 351,5 4,6

2. seminar HR Administrationen 22,0 n/a
Anerkendende kommunikation Fødevare Ernæring 20,0 n/a
Anerkendende kommunikation Vet. Bülowsvej 52,5 n/a
Brush up your English, Lyngby 35,0 4,7
Brush up your English, Risø 40,0 4,5
Børsen e-learning om Office pakken 588,0 n/a
CERE Seminar kick off 48,0 n/a
Coaching for medarbejdere 7,0 4,5
Dansk 1 54,0 4,0
Dansk 1 48,0 n/a
Dansk 1+2+3 108,0 4,7
Dansk 2 42,0 4,0
Dansk 2 24,0 n/a
Dansk 3 42,0 4,3
Dansk 3 30,0 n/a
Din pensionsordning - for nyansatte 3,6 4,9
Din pensionsordning - for nyansatte 7,5 4,6
Din pensionsordning på DTU 6,5 n/a
Effektiv præsentationsteknik 11,0 4,3
English for chinese staff Risø 24,0 4,8
English for PhD students 35,0 4,0
English for technical staff Risø 45,0 5,0
Fødevare, Toksikologi, Samarbejde og fleksibilitet 32,5 n/a
Fødevareinstituttet selvledelse 14,0 n/a
Fødevareinstituttet selvledelse 10,0 n/a
Førstehjælpskursus 21,0 n/a
Grus seminar VET 4,0 n/a
Holdinger, værdier og teambuilding, Servicecentret 17,0 4,6
How to write a scientific paper Lyngby 60,0 4,3
How to write a scientific paper Risø 45,0 4,3

 kursist- evaluering
Lederkurser dage (5 bedst)

 kursist- evaluering
APU-kurser dage (5 bedst)

 kursist- evaluering
Medarbejderkurser incl. projektled. dage (5 bedst)

 kursist- evaluering
Medarbejderkurser incl. projektled. (fortsat) dage (5 bedst)

HR Jura 14,0 4,6
IFS Skatteinfo for int. Medarbejdere 20,0 n/a
Intoduktionsprogram  35,0 4,0
Intro Programme for int. medarb 28,0 4,3
Introduktionsprogram 37,0 n/a
Introduktionsprogram 37,0 4,0
Introduktionsprogram 72,0 4,2
Jobsamtalen - sandhedens time 10,0 4,6
Kemi - værkstedsseminar 34,0 4,6
Kemibrug redaktørkursus 2,5 4,0
Kemibrug redaktørkursus 21,5 3,8
Kemibrug redaktørkursus 17,5 3,6
Klassificering og mærkning af kemiske stoffer 12,5 4,2
Klassificering og mærkning af kemiske stoffer 10,0 4,2
Klassificering og mærkning af kemiske stoffer 10,0 4,7
Klassificering og mærkning af kemiske stoffer 10,0 4,1
Klassificering og mærkning af kemiske stoffer 10,0 4,3
Klassificering og mærkning af kemiske stoffer 10,0 4,6
Klassificering og mærkning af kemiske stoffer 10,0 4,7
Klassificering og mærkning af kemiske stoffer 10,0 4,5
Konflikthåndtering og god kommunikation 16,0 4,0
Konvertering til Office 2007 14,0 4,3
Kursus i int. rekruttering 10,0 4,5
Kvalitet i sagsbehandlingen på DTU 17,0 3,9
Lovpligtigt arbejdsmiljøkursus, §9 75,0 n/a
Meeting Denmark for int. employees 34,0 4,8
Mindfullness 15,0 4,7
Mindfullness - Risø 9,0 4,6
Mobningsseminar på Arbejdsmiljødagen 12,9 n/a
MS Excel videregående 16,0 5,0
MS Office 2007 - ikke øvet, Lyngby 9,0 4,8
MS Office 2007 CAS let. Øvet 14,0 4,5
MS office 2007 CAS/AIT 10,0 4,3
MS Office 2007 ikke øvet, Lyngby 9,0 4,8
MS office 2007 Lyngby 10,0 4,6
MS office 2007, grundlæggende, Lyngby 14,0 4,7
MS office for CAS 13,0 4,6
MS office for CAS 12,0 4,5
MS office for CAS 13,0 4,3
MS office for CAS 14,0 4,3
MS office for CAS 14,0 4,3
MUS medarbejder Lyngby 4,5 4,6
Optimal sagsbehandling 7,5 4,0
Personlig effektivitet 13,0 4,7
PowerPoint 2007 10,0 4,6
Projektlederprogram for alle 5,0 n/a
Regnskabskontoret modul 2, Arbejdsglæde 16,0 n/a
Regnskabssupport Belbin teamhjul 1,8 n/a
Risø Vindkraftafd. Risø seminar Holbæk 34,0 n/a
Selvledelse  11,0 4,2
Selvledelse i Servicecentret 16,0 4,4
Seminar AFI’s netværk på DTU 12,5 n/a
Seminar for alle på Elektro 82,5 n/a
Seniorkursus pensionsinfo 15,0 4,5
Seniorkursus pensionsinfo 6,0 4,7
Servicemanagement for Servicecentret 17,0 3,7
Sitecore kursus hjemmeside 7,0 4,5
Sitecore kursus Portalen 3,0 4,0
Sitecore til Portalen 10,0 4,6
Sitecore, hjemmesiden 8,0 4,3
Sitecore, Portalen 8,0 4,5
Sitecorekursus til hjemmesiden 11,0 4,0
Stresshåndtering 15,0 4,5
Systembiologi laboranter Arbejdsglæde /Fish 5,0 n/a
Tal og bliv hørt 14,0 4,4
Tal og bliv hørt, modul 2 9,0 4,3
Teambuilding HR Administrationen 17,0 n/a
Teambuilding på Nanotech, teknikergruppen 3,5 n/a
Vejen som arbejdsplads for CAS gartnere 40,0 n/a
Vejen som arbejdsplads for CAS gartnere 40,0 n/a
Veterinærinstituttet, Sekretærseminar 10,0 4,0
Videndeling der virker 8,0 5,0
Videregående Excel 20,0 4,9
Økonomi for ikke økonomer 20,0 4,0
I alt 2758,8 4,4

Samlet, intern kompetenceudvikling 2010:              Kursistdage: 3448,9            Evaluering (5 bedst): 4,4

Evaluering af DTU-kompetenceudvikling 2010

Alene kurser udbudt af Koncern HR 



Kompetencekataloget dækker DTUs kernekompetencer, mens efterud-
dannelse inden for meget specialiserede områder løftes individuelt. 
Styrken ved DTUs interne kompetenceudviklingstilbud er, at:

1. Kurserne er målrettet DTU 
2. De bidrager til networkning og videndeling på  

tværs af institutterne 
3. Mange af kurserne afholdes internt, hvorfor transporttid  

og udgifter spares. 

Som det fremgår af kursusevalueringerne for 2010 vurderes kurserne 
generelt højt. Der opereres med en kostpris, der oftest er en tredjedel 
af prisen hos eksterne udbydere.

Målgrupper
Kurserne henvender sig til medarbejdere og ledere på DTU. Dog er 
visse kurser målrettet en specifik/afgrænset gruppe.

Varighed, forplejning og holdstørrelse
Varigheden fremgår af kursusbeskrivelserne. Kurserne afholdes pri-
mært i kursuslokaler på DTU Lyngby, Risø DTU og enkelte kurser afhol-
des på kursusejendomme på Sjælland.  På kurserne er der forplejning, 
enten i form af kaffe/te og morgenmad/frugt på 1/2 dags kurser, samt 
frokost på dagkurserne. 

Der er bestemte deltagerkrav for de enkelte hold af hensyn til finan-
sieringen af kurserne og faciliteterne i det enkelte lokale. Hvis færre 
end minimumsantallet tilmelder sig et kursus, vil kurset blive aflyst. 

Overtegnes et kursus, vil vi bestræbe os på at supplere med et ekstra 
hold, ligesom der er mulighed for at blive optaget på venteliste.

Priser og støttemuligheder
Alle kursusgebyrer er inkl. forplejning og evt. udgifter til overnatning. 

Tilmelding
Tilmelding sker på hjemmesiden www.tilmeld.dtu.dk eller via Portalen 
under Medarbejder/Kompetenceudvikling.

Husk godkendelse internt hos egen leder forud for en kursustilmelding, 
således der sikres en overensstemmelse mellem kompetenceudvikling, 
økonomisk accept og aftaler fra seneste MUS-samtale.

Framelding
Framelding kan ske omkostningsfrit indtil 1 måned før afholdelsen på 
DTU. Derefter er tilmeldingen bindende med fuld betaling. For afbud på 
kurser hvor deltagelse er gratis faktureres med kr. 500,- 

Instituttet har mulighed for at sende en anden deltager på kurset. 

Ved eventuelle spørgsmål kontakt venligst
Kursusadministratorerne i Koncern HR.
Tlf.: 452(51084) / 452(51041), tilmelding@adm.dtu.dk

The individual development of new competencies is an important stra-
tegic tool for ensuring high performance at DTU. Our constant aware-
ness of competency development contributes not only to the increased 
market value of every employee at DTU, but also to the development of 
DTU as an organization.

In 2011 the competency catalogue offers new courses in language, 
communication, project management, personal effectiveness, etc. With 
this catalogue we have the opportunity to strengthen the personal, 
social and technical skills among our leaders and employees at DTU. 
These competencies are important for using our professional skills in 
new and more effective manners.

All courses are invented in a DTU context and seek solutions to the 
everyday challenges of DTU employees and leaders. A side effect and 
advantage of participating in internal courses at DTU is the obvious 
opportunity for networking across institutes.

Conditions
• All courses begin at 9.00 and end at 16.00 where no other is stated

• All registrations must be approved by manager
• All courses are cost fixed at DKK 2.000,- pr. day where no other is 

stated
• Your can cancel your course registration free of charge up to 4 weeks 

prior to course start date. Cancelled registrations less than 4 weeks 
before will be fully charged

• Courses are held at DTU locations where no other is stated
• With a minimum of registrations a course can be cancelled with few 

days notice
• All courses will be evaluated in order to improve content, form and 

instructor
• A number of courses will be held in English, see catalogue page 3 for 

language option

Registration
For registration for a course please visit www.tilmeld.dtu.dk

You can also send a mail to tilmelding@adm.dtu.dk or call at phone:  
452(51084) / 452(51041).

Vilkår for interne DTU-kurser

Competency development at DTU

54

Generelle vilkår 



Tilmelding

Via Portalen under  

medarbejder/ 

kompetenceudvikling  

eller på  

www.tilmeld.dtu.dk



Tilmelding

Via Portalen under  

medarbejder/ 

kompetenceudvikling  

eller på  

www.tilmeld.dtu.dk


