Arktisk Workshop om Forskning og
Uddannelse
29. – 30. marts på Hindsgavl Slot

Arrangeret af

Med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
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Koordineringsgruppen for Arktisk Forskning og Uddannelse workshop

Invitation til Hindsgavl II workshop 29. – 30. marts 2016
Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet
inviterer hermed arktiske forskere og forvaltere til en workshop, der afvikles på
Hindsgavl Slot, Middelfart, den 29.-30. marts 2016.
Workshoppen er en opfølgning på en workshop, der blev afholdt d. 29. – 30.
september 2014 – ligeledes på Hindsgavl. Formålet er at øge samarbejdet om
tilvejebringelse og udnyttelse af infrastrukturer, forskning, uddannelse,
formidling/rådgivning og erhvervssamarbejde på tværs af institutioner,
myndigheder, forskergrupper/-centre og discipliner.
Workshoppen d. 29. – 30. marts skal i fællesskab bring samarbejdet og arbejdet
videre med baggrund i bl.a. sidste seminar.
Arbejdet på seminaret vil blive centreret omkring fire temaer:
1. Forskning
2. Uddannelse
3. Erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning
4. Arktisk forskningsinfrastruktur
De fire temaer vil blive behandlet i fire arbejdsgrupper.
På den første workshop blev nedsat fire arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har i
den forgangne periode arbejdet videre med de fire temaer via
underarbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har desuden leveret et væsentligt
input til koordineringen i forhold til arbejdet i Forum for Arktisk Forum.
Workshoppen afvikles
Forskningsministeriet.

med

økonomisk

støtte

fra

Uddannelses-

og

Tilmelding til webshop https://auws.au.dk/Hindsgavl2
Pris for deltagelse i workshoppen er 1.250,- kr. inkl. moms, som betales ved
tilmeldingen.
Tilmeldingsfrist d. 15. februar 2016.
Spørgsmål vedrørende wokshoppen kan stilles til chefkonsulent Lars Melin,
Science and Technology Aarhus Universitet, melin@au.dk eller +45 4022 1112.
Venlig hilsen
Henrik Wegener, prorektor DTU
John Renner Hansen, dekan KU
Niels Chr. Nielsen, dekan AU
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Foreløbigt Program
Tirsdag den 29. marts 2016

Tema:
Arktisk samarbejde – muligheder og udfordringer
12.00-13.00: Ankomst og frokost
13.00-13.15: Velkomst og introduktion til temaer og arbejdsform samt
ambitioner mht. resultaterne og opfølgning på første workshop.
13.15-13:45: Uddannelses- og Forskningsministeriets tanker om en ny Arktisk
Strategi
13:45-14.15: En præsentation af infrastrukturinitiativet Isaaffik Arctic Gateway
www.isaaffik.org
14.15-14.45: Solving Key Arctic Challenges in Horizon 2020 - opfølgning på
Bruxelles Workshop 30. november – 1. december 2015
14.45-15.00: Forsvarets samarbejde med og bidrag til forskning, uddannelse,
myndighedsrådgivning og infrastruktur.
15.00-15.30: Præsentation af de fire temaer og inddeling i arbejdsgrupper for
hhv. forskning, uddannelse, erhvervssamarbejde/myndighedsrådgivning og
arktisk infrastruktur ved arbejdsgruppe tovholderne
15.30-16.00: Kaffepause
16.00-18.00: Drøftelser i arbejdsgrupperne. Arbejdet afsluttes med skriftligt
formulerede anbefalinger mv. vedrørende det fremadrettede arbejde. Hver
gruppe vælger to personer, der afrapporterer mundtligt under plenum hhv.
nedskriver centrale supplerende oplysninger, kritiske kommentarer til gruppens
anbefalinger og øvrige forslag vedrørende det fremadrettede samarbejde.
19.00 : Middag og socialt samvær
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Onsdag den 30. september 2014

Tema:
Formulering af konkrete temaer for samarbejde
8.30-8.45: En præsentation af FAF – Forum for Arktisk Forskning ved
Formanden for FAF, Morten Pejrup.
08.45-10.45: Gruppernes mundtlige
efterfølgende plenumdrøftelser

fremlæggelse

for

plenum

samt

10.45-11.00: Kaffepause
11.00-12.00: Udarbejdelse af konkrete forslag til indsatser og aktioner i
arbejdsgrupperne. På baggrund af de foregående diskussioner kan de enkelte
deltagere vælge at indgå i en anden arbejdsgruppe, end den de oprindelig har
været med i. Hver arbejdsgruppe vælger to personer, der afrapporterer
mundtligt under plenum hhv. nedskriver indsatser og centrale forslag
vedrørende det fremadrettede samarbejde.
12.00-12.30: Gruppernes mundtlige fremlæggelse af konkrete handleplaner for
plenum.
12.30-13.00: Frokost og afrejse
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