Match Making Day
19.april 2018, kl. 9.30-16.15, Aarhus Universitet

Health møder erhvervslivet – samarbejde
mellem studerende, forskere og erhvervslivet
WHjdemellem studerende, forskere og erhvervslivet

TORSDAG DEN 19. APRIL 2018 har du muligheden for at skabe nye relationer og samarbejde og
måske en helt anden karriere end den, du havde forventet?
Fakultet Health afholder en Match Making Day, og arrangementet har et klart fokus: At bringe
erhvervslivet tættere på de studerende og VIP personale på Health og vice versa. Match Making
Day vil være løftestang for, at de studerende bl.a. får mulighed for at udarbejde deres specialer
m.m. i samarbejde med en virksomhed og blive opmærksomme på mulighederne for fælles
projekter ift. karriere, forskning og erhvervs-ph.d.
Arrangements-konceptet er tænkt som en MARKEDSPLADS for de deltagende studerende, forskere
og undervisere og erhvervsvirksomheder. De forskellige deltagende grupper; De studerende,
forskere og undervisere og erhvervsvirksomheder fortæller om, hvordan de ser et muligt

samarbejde, potentiale og hvordan det kan realiseres.
Tilmelding: https://auws.au.dk/Matchmakingday2018
Praktisk: Tid: Kl. 9.30 – 16.00 den 19. april 2018
Sted: AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies, Høegh-Guldbergs Gade 6B, DK-8000 Aarhus C
Forplejning: Gratis frokost og forfriskninger til alle som deltager.

Program:
9.30-10.00

Ankomst, registrering, kaffe og croissant

10.00 – 10.15

Velkomst (Charlotte Ringsted)

10.15-10.30

Dagens koncept præsenteres (Facilitator)

10.30-11.15

Tre forskellige profilers syn på samarbejde med erhvervslivet (eksempler
på samarbejde mellem studerende på Health, undervisere og
virksomheder (15 min. pr. oplæg)

11.15-11.30

Pause

11.30-12.30

Foyer
Runde 1: Markedspladsen
Industrien inviterer til samarbejde – konkrete emner for samarbejde

12.30-13.30

Frokostpause

13.30-14.15

Oplæg i auditorium: Samarbejde mellem undervisere og virksomheder
Tre forskellige forskere og undervisere fortæller om og inviterer til
samarbejde

14.15-14.30

Pause

14.30-15.30

Foyer
Runde 2: Studerende inviterer til samarbejde

15.30-15.45

Pause

15.45-16.15

Auditorium: Opsamling og afrunding (CR)

Runde 1: Industriens syn på muligheder ved et samarbejde (60 min. inkl. spørgsmål)
Seks virksomheder er placeret forskellige steder i foyeren og præsenterer konkrete emner for
samarbejde. Konferencedeltagerne har 10 min. ved hver virksomhed. Virksomhederne fortæller ud
fra emnerne: Mulighedsrum, præsentere potentiale ved et samarbejde, eksisterende projektidé, et
behov virksomheden allerede har m.m.
Oplæg i auditorium: Forskerne og underviserne – den gode historie om et samarbejde mellem AU
og industrien (45 min. inkl. spørgsmål)
Tre forskere og undervisere fortæller den gode historie om et samarbejde, der allerede er
etableret og hvor de ser fremtidige muligheder.
Runde 2: De studerendes inviterer til samarbejde med industrien
Studerende fra hvert institut er placeret ved borde i foyeren. Konferencedeltagerne har 10 min. ved
hvert bord. De studerende præsenterer deres kompetencer, og hvordan de ser muligheder for at
lave fx speciale i samarbejde med en virksomhed. De studerende kommer fra følgende institutter:
Klinisk Medicin, Retsmedicin, Biomedicin, Folkesundhed og Odontologi og Oral Sundhed.

