Nyt fra
Foråret 2017 har budt på flere nye tiltag i Digitaliseringsinstituttet, heriblandt en flytning til nye lokaler,
nye ansatte, nye kurser og ny uddannelse; Diplomclass i Digitalisering. Derudover har vi netop afsluttet
det 5. hold på Masterclass i Digital Transformation. Mere end 80 personer kan nu kalde sig master
i Digital Transformation fra Digitaliseringsinstituttet. Det er glædeligt, at så mange har valgt vores
uddannelse i forbindelse med deres ledelsesmæssige digitale kompetenceudvikling. Det 6. hold starter
allerede op den 25. april i København.
Den 1. februar flyttede vi i nye lokaler på Vesterbro 18 i Aalborg. Vi vil gerne vise jer vores lokaler, og
byder i den anledning på et glas vin fredag den 28. april i tidsrummet fra kl. 14.30-17.00 på Vesterbro
18.
Af hensyn til planlægning vil vi gerne, om i vil give besked om i kommer. Dette kan gøres her.

Diplomclass i Digitalisering
Ny uddannelselse.

Konference: ”Datadreven Kommunal Udvikling”
Mød førende forskere og ledere

Den nye uddannelse, Diplomclass i Digitalisering,
henvender sig til dig, som skal eksekvere på
organisationens eller virksomhedens strategiske
tiltag, initiativer og projekter i relation til
digitalisering. På uddannelsen vil du blandt andet
blive præsenteret for metoder og forskellige
værktøjer, som du kan bruge i dit arbejde med at
realisere og adressere de digitale muligheder.

Konferencen afholdes på Comwell Middelfart
den 3. maj. Konferencen søger at komme
nærmere spørgsmålet om, hvordan en dansk
kommune anno 2017 kan udnytte mulighederne
for datadreven kommunal udvikling. Formålet er
at give deltagerne en øget forståelse for, hvad
de mange forskelligartede aspekter giver af
muligheder og stiller af krav til den kommunale
organisation og de kommunale ledere.

Pernille Kræmmergaard, Grundlægger og
Direktør for Digitaliseringsinstituttet, udtaler: ”Vi
er glade for at kunne præsentere Diplomclass i
Digitalisering, som henvender sig til de udøvende
medarbejdere i organisationen, der skal
eksekvere på ledelsens strategiske tiltag i forhold
til digitalisering”.
Læs mere her

Konferencen henvender sig til medarbejdere med
ledelsesansvar, medarbejdere der arbejder med
data, medarbejdere i anvendelsesområderne
samt leverandører til den offentlige sektor.

Læs mere her
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