
Stiftelse af ”Innovationsnetværk for nye 
tilgange til ledelse af projekter” 

Formål med workshop 

Formålet med workshoppen er: 

 At stifte ”Innovationsnetværk for nye tilgange til ledelse af projekter” og få aftalt de praktiske 
rammer for innovationsnetværket 

 At igangsætte konkrete initiativer og blive orienteret om andre igangværende initiativer på 
området 

 At få en diskussion af teori på området og hvordan den kan bruges i praksis 

Program og praktiske oplysninger 

Tidspunkt Onsdag den 12. november 2014 kl. 10-16 

Sted Aarhus Universitet i Aarhus  
Nærmere oplysninger fremsendes pr. mail til deltagerne 

Tentativ 
agenda 

10:00 - 12:30 

 Velkomstkaffe 

 Indledning (Per Svejvig) 

 Præsentation og diskussion om rammerne for innovationsnetværket 

 Præsentation af andre initiativer (IPMA 2014, Conceptprogrammet Norge og 
Projects 2.0) (Djon Lind Andersen mfl.) 

 Igangsætning af konkrete initiativer herunder diskussion om 
spørgeskemaproces(Per Svejvig) 

12:30 – 13:30 

 Frokost (og buffer) 
13:30 – 16:00 

 Teori om nye tilgange til ledelse af projekter og diskussioner om koblingen til 
praksis (Bjarne Schlichter og Markus Laursen) 

 Opsummering og afslutning (Per Svejvig) 

Forberedelse Teorisessionen om eftermiddagen trækker på følgende litteratur: 

1. Winter, M., Smith, C., Morris, P., & Cicmil, S. (2006). Directions for future research in 
project management: The main findings of a UK government-funded research 
network. International Journal of Project Management, 24(8), 638-649. 

2. Winter, M., & Szczepanek, T. (2009). Images of projects. Farnham: Gower. 

Læs hele artiklen (1) og de første tre kapitler i bogen (2), og skim de øvrige kapitler i 
bogen 

Pris for 
deltagelse 

250 kr. pr. deltager til dækning af forplejning i form af kaffe, vand, frokost mv. 

Tilmelding Tilmelding sker ved betaling i webshop på følgende link: 
https://auws.au.dk/Innovationsnetvaerk_-_RPM  

 

Vi ser frem til at byde jer velkommen! 

Bjarne Rerup Schlichter Markus Laursen Per Svejvig 
Associate Professor, PhD PhD Scholar Associate Professor, PhD 
Aarhus Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universitet 

 

https://auws.au.dk/Innovationsnetvaerk_-_RPM

