Tre Talentforløb
på VIA Bioanalytikeruddannelsen
På VIA Bioanalytikeruddannelsen har du som studerende
med evner, lyst og gå-på-mod mulighed for ekstra faglig
udfordring på et af uddannelsens tre talentforløb.

1/ Professionsrettet forskning og udvikling

Formål med talentforløbene:
•At øge den studerendes bevidsthed om eget talent
•At styrke talentfulde studerendes lærings- og
udviklingspotentiale

2/ Entreprenørskab og innovation

•At bidrage til bioanalytikerprofessionens,
sundhedsvæsenets og samfundets udvikling

& i de enkelte talentforløb

3/ Organisationsudvikling og uddannelsespolitisk aktivitet

•At udvikle den studerendes muligheder for en
forskningskarriere
•At styrke den studerendes innovative og
entreprenørielle kompetencer
•At styrke den studerendes organisatoriske kompetencer

1/ Talentforløb inden for
professionsrettet forskning og
udvikling

2/ Talentforløb inden for
entreprenørskab og innovation
Din egen innovative idé og eget initiativ

Som en del af den formaliserede uddannelse
En måde at få dit bachelorprojekt og andre dele af de
kliniske uddannelsesforløb til at foregå som en del af
et forskningsprojekt, enten som udbud fra et klinisk
forskningsprojekt eller som del af et
forskningsprojekt, der foregår på institutionen.

Som et projektarbejde, der ligger ud over de ordinære
studieaktiviteter
Et forskningsforløb, som forløber ved siden af dit
studie gennem en større del af uddannelsen, hvor du
yder en ekstraordinær indsats ud over det normerede
studieforløb. Det forventes bl.a., at du deltager og
engagerer dig (fx bidrager med oplæg) i relevante
uddannelsesforløb ud over din
bioanalytikeruddannelse, der tilbydes i VIA eller på
konferencer mm.

Som et projektarbejde i samarbejde med den private
sektor
Et forskningsprojekt, der udbydes af en af
sundhedsvæsenets private samarbejdspartnere - fx
medicinalvirksomheder el. lign.

Du kan tage udgangspunkt i din egen idé, som kan
implementeres inden for bioanalytikerprofessionen
eller inden for den øvrige sundhedssektor.

I samarbejde med virksomhed eller klinisk afdeling
Et talentforløb der kan foregå i samarbejde med en
privat virksomhed eller anden relevant arena.
en klinisk afdeling, som vil støtte idéen.

3/ Talentforløb inden for
organisationsudvikling og
uddannelsespolitisk aktivitet
Talentforløb er forankret i Bioanalytikeruddannelsens
studenterpolitiske arbejde i De Studerendes Råd (DSR)
og evt. tutor-aktiviteter.
Du skal være aktiv inden for Bioanalytikeruddannelsens
DSR og aktiviteter i tilknytning hertil fx:
 deltagelse i Campus DSR
 landsdækkende DSR-samarbejde med
bioanalytikernes fagforening (dbio)
 deltagelse i uddannelsesudvalg eller lignende
studenterpolitiske og organisatoriske aktiviteter.

