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Agenda


Præsentation af koncept – ~15min


Hurtig demo af studerendes product – 5min



Diskussion / idegeneration – 15min



Opfølgning ~15min

Øget pendling skal opnås ved


At virksomheder ansætter specialiseret arbejdskraft via digital eller fysiske
pendling



At de studerende tager uddannelsesmoduler hos hinanden



At de deltagende uddannelsesinstitutioner udvikler nye fælles
uddannelsesmoduler



At de studerende tager praktikophold i de andre deltagende regioner



Udvikling og øget brug af digitale medier i undervisningen



At udvikle digital arbejdspendling mellem virksomheder

Aktiviteter


Udvikling af fælles kursusmoduler – herunder digtalt praktikmodul



Opgørelse af udbud og efterspørgsel af kompetencer i de 2 regioner



Udvikling af metoder til effektiv match af praktikpladser



Udvikling af et kompetence-loppemarked for udbud og efterspørgsel af
kompetencer



Udvikling af digitale løsninger til effektiv matchningsproces af kompetencer



Udvikling af digital platform til digital pendling, eventuel som app.



Digital og fysisk pendling af studerende og ansatte ved
partnerinstitutionerne

Idé


Inspireret af DADIU (Managed by the National School of
Film)




1 Semester

Grundlæggende ide af Thomas Lykke Larsen (Business
Aalborg)


CRONO → CROSS NORTHERN



UCN Game Incubator



Spiludviklingsstrategi for Aalborg Kommune



Sverige har en sprudlende spilbranche



En branche I stadig vækst




Langt større end filmindustrien

DADIU


~100 Students per year



Students are accepted as a specific competence



6 “Game Studio” teams

Koncept

Koncept



“En tværfaglig gruppe af studerende samles om at udvikle og implementere et
MVP-spil , I forbindelse med deres praktikforløb”



Hvem?




Multimediedesign og Datamatiker

Fremtiden?


Markedsføring, Finans, Byggeri, Sundhed



Internationale samarbejdspartnere?



Vores tilgang: ”Meget svært at få i gang, der er der er mange ubekendte, og
mange interessenter der skal involveres; vi forsøger at løbe det i gang med et
pilotprojekt, og forsøger at koordinere imens”



Dette er gjort igennem Pilot 1+2

Evaluering

UCN Studerende
4 Semesters
spiludvikling

Ansøgning

Optages

Optages
Afslutning

Udvælgelse

10 uger
8 Modulers
spilprogrammering
16 Modulers spil
design (afholdt af
professionel)

Projektarbejde

Evt.
Hovedopgave
(1 år med spil)

Moduler


Spil programmering og design



AR Workshop: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=CPnbfEcMKJk



VR 360 video test https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=gZYuTn_5WOI 2:15 in



Gear used: Cardboard – Occulus – new Vives – Used phones for AR, but
recently bought Hololens as well



VR Games in dev: Digital twin, “Pirate crew game”, Building visualization,
amusement park quests etc, and our own research project in data
visualization

Pilot

Pilot


Travlt, svært at finde tid til at planlægge det “perfekt”



… Men ambitionsniveau ved deltagere har gjort det til en større success end
forventet.



Tværfaglighed har været en stor styrke i projektgruppen



Seriøsiteten har været i højsædet; det tyder på de har arbejdet langt over hvad
der forventes af praktikanter.



Godt produkt i forhold til meget stort scope.



Afsluttende seance på business aalborg mandag d. 01-05-17.



Deltagelse af alle interessenter



Projektgruppen har en stand på GameScope i Aalborg, og deltager i DM i
spiludvikling.



Implementeret introduktionsdelen af en “RPG 3D Shooter” ved navn Beyond
Salvation

Anden iteration

Anden iteration


Tværfaglighed har igen været en stor styrke i projektgruppen


Audio, 3D, 2D, Programmering.



Utroligt gode til at tilegne sig nye kompetencer



Screening af studerende tyder på at være relativt succesfuld, motivationen er helt vild



Aalborg kommune indvilgede I at ligge et super lækkert mødelokale og forplejning
til det afsluttende review.



Meget hårde dommere



… Men til gengæld meget imponerede dommere.


Funktionelt 3D Multiplayer MOBA på 10 uger, og de lavede alt from scratch(!)



Deltagelse af alle Business Aalborg, Tunnel Vision, Bedtime og UCN.



Projektgruppen har planlagt en stand på GameScope i Aalborg, og deltager i DM i
spiludvikling.

Resultater


Hvad har vi opnået?


Et framework for tværfaglig projektarbejde (I dette tlfælde I forbindelse med spil)




2 iterationers pilotprojekt, hvor konceptet er blevet testet I tværfagligt regi




Dokumenteres i konceptbeskrivelse og evaluering, der udarbejdes “as we speak”

Valideret lokalt af interessenter I branchen og Aalborg Kommune



Godt samarbejde med kommune og virksomheder I spiludviklingsbranchen



Ekstremt motiverede studerende



Studerende har hørt om konceptet, og efterspørger det

I forhold til “projektpinde”


At de studerende tager uddannelsesmoduler hos hinanden → Moduler kan benyttes på tværs; ingen
pendling



Udvikling af fælles kursusmoduler – herunder digtalt praktikmodul → Moduler kan benyttes på tværs



Digital og fysisk pendling af studerende og ansatte ved partnerinstitutionerne → ingen pendling



At de studerende tager praktikophold i de andre deltagende regioner → ingen pendling



Udvikling og øget brug af digitale medier i undervisningen → Game Development moduler (AR/VR)

Help mee!


Jeg kunne godt tænke mig inputs fra jer


Ideer, problematikker, mulighedheder etc.

Udfordringer / Diskussions
/idegenerationsemner


Problematikker



Spørgsmål



Samarbejde på distancen er svært, ikke
mindst fordi alle har en travl hverdag





Der har ikke været særligt meget
pendling, vi har mere udviklet et
framework der måske kan benyttes til
dette

Hvordan inkluderer vi det
grænseoverskridende element.



Studieordninger på tværs af 2 skoler er en
stor udfordring



Forskellig planlægning af semestre



Praktikperioder ligger forskelligt internt



Udveksling hvordan?



Økonomi og mobilitet af studerende?



(Note: GameIncubatoren er 10 uger lang)



Digital / fysisk pendling?



Hvordan tilskynder vi fysisk pendling i
forhold til de studerende



Input I forhold til fordele / ulemper /
ideer / muligheder ifht. konceptet.



Alt input er velkommen!

