
 
 

Innovation camp: Digitalisering, forandring og fremdrift 
 

Informatik og Datalogi (RUC) inviterer til Innovation Camp d. 5. september 2019 fra 
10.00 til 13.00, lokale 10.2-049 på Roskilde Universitet (Universitetsvej 1, 4000 Roskilde) 

Vi inviter virksomheder, der er interesserede i at: 

- få dokumentation for udvalgte, eksisterende dele af deres it arkitektur 
- lære om deres interne kommunikations, koordinations og forretningsprocesser  
- modtage designforslag og planer til forbedringer af deres nuværende it arkitektur 

og portfolio 
- se muligheder og potentiale for fælles retning af strategi, vision og fremtidige, 

nødvendige organisationsforandringer 
- finde potentiale for gevinstrealisering gennem afdækning af nye kundesegmenter 

og markeder  

Hvert semester sender vi bachelor, kandidat og specialestuderende ud i den virkelige 
verden for at lære om den stadigt voksende digitalisering. I vil få en stand hvor I 
præsenterer jeres organisation, forretningsstrategi og model og potentielle muligheder 
og ønsker for samarbejde. 

De studerende vil typisk arbejde i grupper og være på forskellige niveauer af deres 
uddannelse. Det er en enestående mulighed for at få input til jeres organisation med 
friske øjne udefra. 

Ressourceforbrug: 

I vil selv skulle stille med ca. 20 timer i form af møder som fx interviews og observation af 
arbejdsprocesser. Hvis I vælger at samarbejde med flere grupper kan møderne med fordel 
lægges sammen. Ressourceforbrug vil (fx) være 1-2 afklarende møder med de studerende 
i september, herefter adgang til empiriindsamling. 

I november/december vil I skulle deltage i en resultatopsamling hvor de studerende 
præsenterer resultater. Det er muligt at udarbejde en NDA med de studerende, hvis I 
mener der er risiko for deling af forretningsfølsomme informationer undervejs. 

For at sikre en plads skal du: 

• Tilmelde dig campen  
• Efterfølgende i processen vil I blive bedt om at nedskrive en kort problemstilling som I 

ønsker at løse i din virksomhed. 
•  Problemstillingen skal sendes senest d.  15/08 2019. 
• Deltage i at idéudvikle på Informatik & Datalogi Camp d. d. 5. september 2019 fra 

10.00 til 13.00. med de studerende med udgangspunkt i problemstillingen. 
 

PRAKTISK OG TILMELDING  

Tilmelding, send mail til: magnuha@ruc.dk (skriv ”Camp E2019) ” i emnefeltet 

Tilmeldingsfrist: 01/08 2019 

mailto:magnuha@ruc.dk

