ELITEPROGRAM FOR
INNOVATIVE LANDMÆND
Eksklusivt uddannelsesprogram med fokus på forretningsudvikling og innovation

Diplommodul udviklet af VIA University College og SEGES

BAGGRUND FOR FORMÅL – FOKUS PÅ NY VIDEN OG INNOVATION
Dansk fødevareproduktion står midt i en omstilling, der sigter mod en endnu
mere effektiv, differentieret og videntung udvikling og produktion. Nye
digitale teknologier og big data vil definere fremtidens landbrug, og globale
forbrugsmønstre vil drive efterspørgslen efter nye fødevarer. Det biobaserede samfund, hvor råstofproduktion er leverandør inden for en lang række
både kendte og nye områder som grøn energi, sunde fødevarer og udvikling
af medicin, vil skabe nye muligheder. Samtidig sker der en betydelig stigning
i efterspørgsel af produkter i høj kvalitet, hvor produktionen tager højde for
natur, miljø og klima.
For at klæde danske landmænd på til den fremtid, som vi står overfor, udbydes dette nationale eliteprogram for anden gang. Det skal opkvalificere og
inspirere dygtige landmænd til at arbejde mere strategisk med innovation og
forretningsudvikling i egen virksomhed. Målet er at fremme værdiskabelse,
innovativ produktion og eksport i dansk landbrug de kommende år.

PROGRAMMET – DET FÅR DU
Programmet har en varighed på 7 dage, fordelt på 5 måneder og med max. 25 deltagere.
Stærke og udfordrende netværk er med til at styrke innovation. Derfor prioriteres netværk højt på uddannelsen, f.eks. ved
at eksperter faciliterer netværksøvelser mellem deltagerne i et fortroligt rum. Der tages udgangspunkt i din virksomhed,
hvorfor det er afgørende for din, og dine studiekammeraters succes, at du er klar til at dele viden og erfaringer fra egen
hverdag.
Efter eliteprogrammet bliver du i stand til at:
• Analysere og vurdere forretningsmodeller og værdikæder
• Udvikle nye innovative forretningsmodeller og værdikæder målrettet egen virksomhed
• Lede strategiske forandringer og sikre implementering i egen virksomhed
• Vidensdele blandt ligesindede, og udvikle dit netværk i et fortroligt rum.

INDHOLD
Eliteprogrammet bygges op om VIA University College diplomfag Digitale strategier og forretningsmodeller på 5 ECTSpoint. Diplomniveauet er karakteriseret ved et solidt og ambitiøst teoretisk niveau med en tæt kobling til deltagernes
egen praksis og virksomhed. Der vil være en række aktuelle temaer, der er målrettet landbrugserhvervet og hvervet som
ejerleder i en innovationsvirksomhed (se eksempler næste side).
I eliteprogrammet skal deltagerne bl.a. arbejde med:
• Innovationsmodeller og koncepttilgange herunder nytænkning i forhold
til teknologi, produkter, kanaler, marked, proces, ressourcebasis samt
indkomst og kostmekanismer
• Vurdering af egen forretningsmodel
• Det personlige lederskab – og det at lede forandringsprocesser
• Implementering af forandringer på bedriftsniveau
• Aktuelle temaer målrettet landbrugserhvervet som præcisionslandbrug,
forbrugertrends og nye markeder etc. og betydningen heraf for deltagernes egne bedrifter.

UDDANNELSENS OPBYGNING
1. INTERNAT / 2 DAGE

2. INTERNAT / 2 DAGE

1 UDDANNELSESDAG

Tema:
Innovation og strategisk forretningsperspektiv på dansk
landbrug

Tema:
Digitalisering, værditilvækst
og innovation

Tema:
Opbygning af innovative
forretningsmodeller og handlingsplaner

2. Webinar - 1 time

1. Webinar - 1 time

28.-29. NOVEMBER

5. DECEMBER

17. DECEMBER

8.-9. JANUAR

21. JANUAR

3. Webinar - 1 time

4. FEBRUAR

18. FEBRUAR

1. NETVÆRKSDAG

2. NETVÆRKSDAG

Tema: Innovation og forretning i
egen virksomhed

Tema: Hvordan udnytter vi nyeste
teknologi i landbruget?

Mødet foregår hos relevant virksomhed med både eksternt oplæg
og gruppens fortrolige refleksioner

Mødet foregår hos relevant virksomhed med både eksternt oplæg
og gruppens fortrolige refleksioner

Vejledning

3. MARTS

10. MARTS

30.-31.MARTS

EKSAMEN
Opgave som forsvares
ved mundtlig
eksamen

Eksempler på temaer i eliteprogrammet
Teknologiske trends og præcisionsjordbrug
Vi ser på vigtige teknologiske trends, der kan bidrage til innovation inden for landbruget og styrke konkurrenceevnen.
Vi bliver klogere på, hvordan forskellige digitale teknologier som robotter, censorer, software og apps kan effektivisere
og forbedre landmændenes produktion og kan gavne miljø og afsætning.
Innovation i andre brancher
Vi henter inspiration fra succesfulde produktionsvirksomheder, der har skabt innovationsspring via bl.a. ny teknologi
kombineret med nye videnkilder. Samtidig får deltagerne et indblik i konkrete erfaringer med at gennemføre forandringsprocesser.
Forbrugertrends og nye markeder
Vi undersøger forbrugernes adfærd, der er under konstant udvikling. Det indebærer at nye markeder løbende opstår
for afsætning af landbrugets produkter inden for fødevarer, energiforsyning samt avancerede produkter til andre
brancher fx medicinal- og ingrediensindustrien.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arbejdsbelastning
Den samlede arbejdsbelastning ved at deltage i programmet er 150-200 timer pr. deltager og inkluderer undervisning, innovationcamps, forberedelse, webinar, netværksgrupper, hjemmearbejde, opgaveskrivning og eksamen. Undervisningsstederne
vil som oftest være i Østjylland, dog vil vi placere nogle af undervisningsdagene andre steder i landet, alt efter hvor deltagerne
kommer fra.

Undervisningsform
Undervisningen er baseret på en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske oplæg, diskussioner, fremlæggelser og
egne cases. Der forventes aktiv deltagelse og lyst til at give indspil til undervisningen fra egen virksomhed.
• Mellem undervisningsdagene skal du forberede dig ved at læse pensum, reflektere over egen praksis, og omsætte det du
har lært til din egen virksomhed.
• Derudover vil der være en række webinarer, hvor teorien bliver præsenteret, og hvor du løbende laver små online test for at
forankre den viden, du har lært.
• Du skal deltage aktivt i gruppearbejde og lave mindre præsentationer for de andre deltagere om de udfordringer, du står
med i din hverdag.

Eksamen
Eksamen er en skriftlig synopsis på 2-3 sider, der tager afsæt i et konkret innovationspotentiale i din virksomhed. Du kan få
vejledning fra en underviser i forbindelse med opgaveskrivningen. Eksamen er mundtlig.

Adgangskrav
Er du uddannet jordbrugsteknolog, eller har et højere uddannelsesniveau, har du direkte adgang til uddannelsen.
Er du uddannet landmand eller agrarøkonom får du en realkompetencevurdering. En realkompetencevurdering er en vurdering af dine ledelse og forretningsmæssige kompetencer, hvor tidligere kurser og erfaring fra egen bedrift tæller højt. Det er
udgangspunktet for at få et stort udbytte af uddannelsesforløbet. VIA guider dig i forløbet.

Tilmelding
Tilmelding foregår på www.seges.dk/eliteprogram senest 4. oktober. VIA håndterer alle tilmeldinger. Selvom du ikke opfylder
adgangskravene, tilmelder du dig på hjemmesiden. Herefter tager VIA kontakt til dig, og sikrer realkomptencevurderingen.

Mere info
Tøv ikke med at kontakte VIA eller SEGES, hvis du har spørgsmål!

Pris
28.500 kr. ekskl. moms.

Undervisere
Finn Kræfting, FINN@via.dk
Ledelseskonsulent, adjunkt,
VIA University College
Tidligere Global Markering Director i LEGO
Education samt analyse- og marketingchef
i Stofa, Velfac og hos Jyllands-Posten

Kontakt

Jakob Lave, JAL@seges.dk
Udviklingschef, SEGES
2171 7786

Rasmus Berg, RBLA@seges.dk
Konsulent, SEGES
2868 5610

