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I ph.d.-afhandlingen ”Configuration, collaboration and complexity in strategic
partnerships: An institutional inquiry conducted from the inside of a strategic
partnership in Danish construction” undersøges fænomenet strategisk
partnerskab, som har vundet udbredelse i den danske byggebranche i de seneste
år. Strategiske partnerskaber er tidligere blevet fremhævet som en måde at
håndtere komplekse problemer i byggeriet på, gennem dyrkelse af
længerevarende samarbejdsrelationer. For at forstå dette nærmere undersøges
med afsæt i det strategiske partnerskab mellem Københavns Kommunes
bygherreenhed ’Byggeri København’ og konsortiet ’TRUST’: (1) hvordan et
strategisk partnerskab dannes og konfigureres, (2) hvordan samarbejdsrelationer
opbygges og (3) hvordan kompleksitet håndteres.
Bygherreorganisationer og virksomheder i branchen kan bruge beskrivelser og
resultater i afhandlingen til at opnå viden om strategiske partnerskaber som en ny
udbuds- og samarbejdsform, samt få et indblik i arbejdsgange,
organisationsudvikling og opbygning af samarbejdsrelationer i strategiske
partnerskaber.

13:00:

Velkomst ved ordstyreren

13:05:

Ph.d.-studerende giver forelæsning og præsentation

13:50:

Kaffepause
Ønsker publikum at stille spørgsmål til den ph.d. studerende
sendes de til ordstyren Peter Vogelius pvog@build.aau.dk.
Hvis sådanne modtages, fremsætter spørgeren dem, når
bedømmelsesudvalget har afsluttet deres spørgsmål og svarrunde.

14:00:

Bedømmelsesudvalget stiller spørgsmål til arbejdet

16:00:

Forsvaret slutter / Reception starter
Bedømmelsesudvalget går i et andet møderum, evaluerer og
skriver den endelige bedømmelse.

ca.16:45:

Bedømmelsesudvalget returnerer og meddeler sin beslutning

17:00:

Begivenheden slutter

BEDØMMELSESUDVALG




Seniorforsker Jacob Norvig Larsen, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU (formand)
Professor Ole Jonny Klakegg, Inst. for Bygg- og Miljøteknikk, NTNU
Postdoc Mikkel Andreas Thomassen, Bygningskunst og Teknologi, Det
Kongelige Akademi

HOVEDVEJLEDER
 Seniorforsker Stefan Christoffer
Gottlieb, Inst. for Byggeri, By og Miljø,
AAU
BI-VEJLEDER
 Lektor Christian Langhoff Thuesen,
DTU

ERHVERVS PH.D.-VEJLEDERE
 Bæredygtighedschef Anders Strange
Sørensen, Enemærke & Petersen a/s
 Direktør, partnerskaber Kim
Thinggaard, Enemærke & Petersen
a/s

ORDSTYRER: Seniorforsker Peter Vogelius, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU
PH.D.-PROGRAM: Planning and Development
SPROG: Dansk

TILMELDING
Forsvaret holdes i en hybrid form, hvor du ved tilmeldingen vælger om du ønsker
at deltage på adressen eller online:
ADRESSE
Aalborg Universitet København
Seminarrum A 2.0.004
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

ONLINE
Zoom
https://aaudk.zoom.us/j/61130427406
Meeting ID: 611 3042 7406
Passcode: 340184

Ønsker du at modtage ph.d.-afhandlingen inden forsvaret, skriv da en e-mail til
inst.build.phd@build.aau.dk.

