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Hvad kræver det at blive 
optaget på talentforløbet? 
Målgruppen for talentforløbet er stude-

rende med særlige faglige forudsætnin-

ger kombineret med motivation for at 

arbejde med forskning og udvikling. Ud-

over at have bestået alle prøver til og 

med 4. semester forudsætter optagelse 

på talentsporet, at du er klar til at inve-

stere tid i forløbet og afslutte de opga-

ver, som du bliver tilknyttet i projektet. 

Går du ind i talentforløbet, kræver det 

altså, at du er meget motiveret og gen-

nemfører hele forløbet. 

Hvor langt er et forløb? 
Talentforløbet varer et studieår (august 

2017 - juni 2018). Forløbet er på 10 ECTS 

point, hvilket svarer til ca. 270 arbejds-

timer over et år. Der kan dog ikke sæt-

tes et eksakt antal timer på den tid, du 

skal investere, da det vil variere fra uge 

til uge. I perioder vil det måske kræve op 

til 8 timer ud over din øvrige studietid, 

og i andre perioder vil der ikke være ak-

tiviteter. 

Hvad er slutproduktet?
Talentforløbet afsluttes med en formid-

ling, som du udarbejder alene, sammen 

med andre talentstuderende eller i sam-

arbejde med forskerne i det konkrete 

FoU-projekt. Formidling kan fx ske gen-

nem en artikel eller et oplæg rettet mod 

praksis, din uddannelse eller forskning.  

Hvad får du ud af det?
Du kommer til at indgå i et konkret 

forsknings- og udviklingsprojekt og får 

kendskab til metoder, muligheder og ud-

fordringer i forbindelse med forsknings-

projekter. Herigennem får du et udvidet 

kendskab til videnskabelige metoder, 

dataindsamling, analyse og bearbejd-

ning af data og formidling af resultater i 

forsknings- og udviklingsprojekter, som 

betyder, at du kommer til at stå stærke-

re i forhold til evt. videreuddannelse eller 

jobsøgning. Du får et tillæg til dit eksa-

mensbevis for gennemført talentforløb, 

inklusiv formidling. Projektlederne på 

det forskningsprojekt, du bliver tilknyt-

tet, vil give en vurdering af, om talentfor-

løbet er gennemført tilfredsstillende.

TALENTFORLØB INDEN FOR FORSKNING OG UDVIKLING

Savner du at få ekstra akademiske udfordringer, eller 
overvejer du videreuddannelse, vil talentforløbet i Forskning 
& Udvikling måske være noget for dig. Et talentforløb 
giver dig en smagsprøve på, hvad forskningsarbejde kan 
indebære. Bliver du optaget på talentforløbet, vil du få 
mulighed for at deltage i et igangværende forsknings- og 
udviklingsprojekt i VIA Pædagogik og Samfund. 

Gennem forløbet får du indsigt i 

at arbejde metodisk med pædago-

gisk og socialfagligt forsknings- 

og udviklingsarbejde. Det kan fx 

være indsamling af data, bearbejd-

ning af eksisterende projektda-

ta, litteratursøgning, deltagelse i 

projektmøder og afrapportering af 

projekter.

 

Det forskningsprojekt, du bliver 

tilknyttet via talentforløbet, kan 

danne afsæt for dit professions-

bachelorprojekt. Du kan fx vælge 

at arbejde videre med eksisteren-

de data, eller du kan få inspiration 

til selv at indsamle og bearbejde 

data til dit bachelorprojekt. 

Talentforløbet gennemføres side-

løbende med modulerne i din ud-

dannelse. Din deltagelse i forsk-

ningsprojektet vil så vidt muligt 

blive tilrettelagt, så det passer i 

forhold til dit studie.

Hvordan søger du? 
Er du interesseret i at blive optaget på talentsporet, skal du vælge, hvilket FoU-projekt du ønsker at blive tilknyttet  

(se følgende sider). Derefter skal du udfylde ansøgningsformularen - klik her.

Her skal du lave en kort motiveret ansøgning vedlagt CV og evt. reference til en underviser, der kender dig som studerende. 

Ansøgning sendes senest onsdag den 14. juni kl. 12.00 til Mariann Handgaard på maha@via.dk. 

På baggrund af de indkomne ansøgninger kan relevante ansøgere blive indkaldt til en uddybende samtale, og de bedst  

kvalificerede vil blive valgt ud. Du får besked om optagelse eller afslag ca. 1. juli 2017.

https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/Delte%20dokumenter/paedagogik-og-samfund/ansoegningsskema-talentforloeb-2018.pdf
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Et trygt og stimulerende læringsmiljø er en forudsætning for børns mulighed for læ-

ring, trivsel og udvikling. I dette projekt samarbejder VIA med UCC, Aarhus Universitet 

og Rambøll om et ministerielt projekt, hvor kommuner arbejder med at styrke de pæ-

dagogiske medarbejderes kompetencer til at arbejde forskningsinformeret og syste-

matisk med alle børns læring. Projektet skal udvikle trygge og stimulerende lærings-

miljøer. For at nå målet vil der blive skabt et dynamisk samspil mellem forskning og 

pædagogisk praksis, som tager udgangspunkt i dagtilbuddenes konkrete behov.

Projektet blev igangsat i foråret 2017 og fortsætter i 2018. 

Som talentstuderende vil du blive en del af et projektteam sammen med andre ta-

lentstuderende og medarbejdere fra VIA. Du vil primært skulle forestå dataindsamling 

i form af observationer og foretage interviews med deltagerne. 

Det er derfor er vigtigt, at du har mulighed for at deltage i de planlagte workshops  

d. 17. august samt d. 21.-22. september

Du vil også deltage i den efterfølgende analyse og formidling af resultaterne. Gennem 

din deltagelse vil du få indsigt i og erfaring med faciliterende processer samt udvik-

lingsarbejde i kommuner, men også viden og kompetencer indenfor forskningsarbejde.

Et godt forældresamarbejde er et af byggestenene til et godt læringsmiljø. I dette 

projekt samarbejder VIA med UCC, Aarhus Universitet og Rambøll om et ministerielt 

projekt, hvor kommuner arbejder med at styrke de pædagogiske medarbejderes 

kompetencer til at arbejde forskningsinformeret og systematisk med alle børns 

læring. Projektet skal udvikle et differentieret samarbejde med forældre om børnenes 

læring. For at nå målet vil der blive skabt et dynamisk samspil mellem forskning og 

pædagogisk praksis, som tager udgangspunkt i dagtilbuddenes konkrete behov.

Projektet blev igangsat i foråret 2017 og fortsætter i 2018. 

Som talentstuderende vil du blive en del af et projektteam sammen med 

andre talentstuderende og medarbejdere fra VIA. Du vil primært skulle forestå 

dataindsamling i form af observationer og foretage interviews med deltagerne.

Det er derfor er vigtigt, at du har mulighed for at deltage i de planlagte workshops  

d. 15. august samt d. 25. og 26. september 2017.

Du vil også deltage i den efterfølgende analyse og formidling af resultaterne. 

Gennem din deltagelse vil du få indsigt i og erfaring med faciliterede processer 

samt udviklingsarbejde i kommuner, men også viden og kompetencer indenfor 

forskningsarbejde.

Styrket fokus på børns læring gennem 
trygge og stimulerende læringsmiljøer 
for alle børn i dagtilbud

Styrket fokus på børns læring gennem 
et kvalificeret og differentieret 
forældresamarbejde i dagtilbud

Projektet er forankret i:  

VIA Kultur & Pædagogik

Forskningsprogram: 

Barndomspædagogik

Kontaktperson:  

Karen Randlev Reitz

E-mail: kare@via.dk

Antal studerende:
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Projektet er forankret i:  

VIA Kultur & Pædagogik

Forskningsprogram: 

Barndomspædagogik

Kontaktperson:  

Hanne Laursen

E-mail:  hala@via.dk

Antal studerende:
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VIA University College og TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

arbejder på et fælles projekt om at kvalificere vurderinger af underretninger om mis-

tanke om mistrivsel hos børn. Det overordnede mål med projektet er at udvikle et sta-

tistisk redskab, der ved at trække på tilgængelige data om et konkret barn og dets 

familieforhold kan forudsige, hvor sandsynligt det er, at barnet får brug for offentlig 

hjælp.

Den systematiske risikovurdering er således tænkt som et værktøj, der kan hjælpe 

med at tilvejebringe og sammenfatte en kompleks mængde information, der kan kva-

lificere sagsbehandlernes beslutning. Redskabet vil dermed være et supplement

til sagsbehandlernes faglige vurdering, som i sidste ende skal sikre, at udsatte børn 

får den hjælp, de har brug for.

I projektet har VIA Samfund og Socialt Arbejde ansvaret for at indsamle og anvende 

socialfaglig viden om risikofaktorer, samarbejde med kommuner og sikring af, at det 

udviklede redskab passer til kommunernes behov. TrygFondens Børneforsknings- 

center har ansvaret for den statistiske del af projektet. Vi søger studerende, der er  

interesserede i at indgå i projektet og bidrage til kvalificering af den socialfaglige del 

af projektet sammen med forskere fra FoU program for Udsatte børn, unge og voksne.

Beslutningsstøtte ved underretninger 

Projektet er forankret i:  

VIA Samfund & Socialt Arbejde

Forskningsprogram: 

Udsatte børn, unge og voksne

Kontaktperson:  

Lene Mosegaard Søbjerg

E-mail: lmos@via.dk

Antal studerende:

2-3



Praktiske oplysninger

HVORDAN SØGER DU? 

Er du interesseret i at blive optaget på talentsporet,  

skal du overveje, hvilket FoU-projekt, du ønsker at  

blive tilknyttet (se nedenfor). Derefter skal du udfylde 

ansøgningsformularen på dette site: klik her.

Du skal lave en motiveret ansøgning  

vedlagt CV og evt. reference til en  

underviser, der kender dig som  

stu derende.

Ansøgningen sendes til 

Mariann Handgaard 

E: maha@via.dk

På baggrund af ansøgningerne vil mulige kandidater  

blive indkaldt til en uddybende samtale. 

KONTAKT:

Spørgsmål til de enkelte forskningsprojekter 

skal rettes til projektets kontaktperson. 

Har du generelle spørgsmål, kan de rettes til:

 

Forsknings- og udviklingsleder

Lise Høgh Jönsson

E: lhjo@via.dk

 

ANSØGNINGSFRIST:

14. juni 2017
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https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/Delte%20dokumenter/paedagogik-og-samfund/ansoegningsskema-talentforloeb-2018.pdf



