
 

Smarte, bæredygtige byer og samfund

Kurset udbydes af Forskningscentret DITCOM, Institut for Kommunikation og Kultur, 
Aarhus Universitet i samarbejde med Jobcenter Aarhus.

Kursusforløbet vil give dig som akademiker viden og værktøjer til at arbejde med bæredygtighed via
digitalisering. Forløbet indeholder undervisning og multidisciplinært casearbejde hos udvalgte danske
kommuner.

Et 11-ugers kursusforløb om den digitale omstilling af den offentlige sektor med fokus på at 
 opnå bæredygtighedsmålene i danske kommuner.

Smart Cities



Kurset giver dig en bred viden om digitalisering i den offentlige sektor, specifikt med
henblik på at opnå bæredygtighedsmålsætninger. Vi vil se på nogle af de mange udfor -
dringer og muligheder, digitaliseringen giver i en kommunal kontekst, samt på den nye
virkelighed kommuner skal forholde sig til i et datadrevet samfund. Med et teoretisk
afsæt får du analytiske værktøjer og metoder som kan hjælpe dig til at forstå og
understøtte digitale transformationsprocesser, der af kommunen anvendes til at arbejde
med bæredygtige løsninger og effektivisere driftsopgaver.

 
 

Forskellige modeller for smarte og bæredygtige byer og samfund
Indblik i digitale teknologier, dataplatforme og digital innovation
Metoder for at understøtte den digitale omstilling i den offentlige sektor 
Digitalisering i et nationalt og internationalt perspektiv
Digitaliseringens betydning for nye partnerskaber og økosystemer
Governance og organisatoriske forandringsprocesser
Data, standarder og interoperabilitet

På kurset vil vi bl.a. beskæftige os med:

Sådan forløber kurset:
Forløbet starter den 24 januar og afsluttes den 8 april 2022. Forløbet består af i alt seks kursusdage
fordelt over elleve uger, hvor du sammen med 3-5 af dine med-kursister skal arbejde med en case. 
Kurset tager afsæt i 3,5 dages undervisning, og der vil derefter være casearbejde i tre praktik-perioder af
tre uger, hvor du vil få undervisning imellem disse perioder. Der vil være mulighed for vejledning
undervejs i case-arbejdet.
Som optakt til casearbejdet vil deltagende kommuner præsen tere forskellige digitale case-udfordringer.
Hver gruppe skal arbejde med én af disse cases, og case-arbejdet skal resultere i et løsningskoncept, -
scenarie eller playbook, som præsenteres for kommunen, samt for de øvrige kursister.

Hvem kan deltage?
Kurset er rettet mod dig der er færdiguddannet kandidat fra forskellige uddannelser med interesse for digital
transformation i en bæredygtighedskontekst. Det forudsættes, at du er dagpenge modtager og har en lang
videregående uddannelse, samt at du har lyst til at arbejde case orienteret. For at deltage i kurset forventes det,
at man bruger sin egen PC .

Informationsmøde
Den 13 december 2021 kl. 13-14.30 og den 16 december 2021 kl. 13-14.30
Universitetsbyen 14, 8000, Aarhus C. Mødelokale 1741-113 Conference-room i "The Kitchen".
 
Tilmelding til kurset foregår ved at skrive til en E-mail til virksomhedskonsulenterne
Christel Elgaard eller Kiran Liaqat på vtv@aarhus.dk. Du bedes i mailen skrive, hvilken dag du
gerne vil tilmeldes informationsmødet. 


