
LØFT DIN VIRKSOMHEDS VÆKST MED HJÆLP 
FRA FN’S VERDENSMÅL!

Den 8. oktober kan små-og mellemstore virksomheder i Sorø 
Kommune deltage i en studietur til RUC.
 

Denne gang går turen til RUC, hvor du kan blive klogere på FN’s Verdensmål, og hvordan de 
kan bruges til at styrke din forretning.

Sammen med RUC har vi sammensat et spændende program, hvor du blandt andet kan høre 
mere om digitale veje til vækst, organisations- og kompetenceudviklingsprojekter samt høre 
mere om mulighederne for at indgå i et samarbejde med de studerende.

søren Wiberg, indehaver af virksomheden 
Sandstone, var med på studietur til  DTU i 
december 2018.

” Det var utroligt spændende at se og høre om 
alle de muligheder, der er for os som virksomhed, 
og at få kvalificeret og kreativ hjælp til at udvikle 
nye produkter.”

STUDIETUR TIL ROSKILDE UNIVERSITET 
Tirsdag den 8. oktober 2019

”
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SE PROGRAM PÅ NÆSTE SIDE



 

DAGENS PROGRAM

Kl. 08:00 
Afgang med bus fra Sorø Rådhus 
(Indkørsel / parkering på Absalonsgade 17)
Morgenmad i bussen på vej mod Roskilde 
Universitet 

Kl. 09:00 - 09:10
Ankomst og velkomst til RUC v/ Prorektor,  
Peter Kjær

Kl. 09:10 - 09:20
Samarbejde om bæredygtige omstillingsstrategier 
til produktion og processer
Herunder forskning og caseprojekter i forskellige 
sektorer v/ Lektor Thomas B. Christiansen, Ph.d.- 
studerende Ane Kirstine Aare og Lektor Erling Jelsøe

Kl. 10:10 - 10:20 
Pause

Kl. 10:20 - 11:20
Samarbejde om omstillingsstrategier i 
organisations- og forretningsudvikling
Digitale veje til vækst – organisations- og kompeten-
ceudvikling for små- og mellemstore virksomheder 
v/ Lektor Margit Neisig

Serviceudvikling, innovation og forandring for 
SMV’er v/ Professor Lars Fuglsang

Udvikling, vækst og eksportmuligheder baseret på 
FN’s verdensmål – muligheder og udfordringer for 
små-og mellemstore virksomheder – konkret sam-
arbejdseksempel baseret på ‘’SDG Business Booster 
projektet’’ v/ Professor Søren Jagd

Kl. 11:20 - 11:40 
Hvilke muligheder er der for at lave et  
samarbejde med RUC-studerende?
V/ Specialkonsulent Maj Parker Wagner Skjødt

Kl. 11:40 - 12:00 
Rundvisning på RUC’s FABLAB værksted 
Intro til værkstedet og cases v/ Nicolas Padfield

Kl. 12:00 - 12:30
Frokostpause/ eventuelle spørgsmål/netværk

Kl. 12:45 - 13:00 
Afgang fra RUC – Sorø Rådhus

Kl. 14:00 
Forventet ankomst Sorø 
– Tak for i dag
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