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Mulitimedie og interaktivt kursus med henblik på at blive “Digital Transformation Manager” i træ 
møbelindustrien er online på: https://ditrama.eu/en/training-course platformen. 
Kurset, der består af 100 videomoduler, omhandler virksomhedens digitaliseringsproces – fra strategi 
til praksis. 

 

     

DITRAMA – Nyhedsbrev #3 

BLIV DIGITAL TRANSFORMATIONS MANAGER I 

MØBELINDUSTRIEN  

DITRAMA – KURSET ER NU ONLINE! 
 

Kurset “Digital Transformation Manager (DTM) i møbelsektoren” er et komplet og interaktivt online og 

gratis kursus, der nu er tilgængligt for kursister – helt gratis – det er tilgængeligt på 7 sprog (engelsk, fransk, 

italiensk, polsk, portugisisk, rumænsk og spansk).  

 

Det er skabt i rammerne omkring DITRAMA projektet, en sektor uddannelsesalliance beviljet af EU 

ERASMUS+ programmet, gennem 12 partnere fra 8 EU lande, inklusive universiteter, erhvervsuddannelser 

og industrielle klynger. 

 

Det fulde kursus består af 100 mikro øvelsesmoduler grupperet i 10 enheder (4 tekniske og 6 tværgående), 

som dækker strategiske, såvel som praktiske aspekter vedrørende den Digitale Transformation af 

mødelsektoren  gennem hele værdikæden. 

 

Det har en varighed på 70 timer og såfremt de tilhørende prøver gennemføres 

tilfredsstillende i forbindelse med afslutningen af hver enhed, er det muligt at få et 

DITRAMA Certificate. Kurset tilbydes på to niveauer: Et for studerende ved 

videregående uddannelser (EQF 5 med 2.8 ECVET point) og et for studerende 

ved erhvervsuddannelser (EQF 4 med 1.4 ECVET point). 

 

Hver kursist har mulighed for at vælge mellem disse to forskellige kursus forløb, 

afhæning af deres egen professionelle profil og tidligere erfaring i møbelsektoren 

og/eller med det teknologiske område. 

 

Det har en varighed på 70 timer og hvis de tilhørende prøver beståes 

tilfredsstillende i forbindelse med afslutningen af hver enhed, er det muligt at få 

DITRAMA Certificatet. Hver kursis kan gennemføre kurset i i sin egen rytme. 

 

 

  

Kursusenheder: 
(70 t / 2.8 ECVET point)  

1) Digital teknology – udforskning 
af nutidige, nye og potentie 
forstyrrende teknologier 

2) Digital teknology – ingeniørielle 
og fremstillingsmæssige 

3) Digital teknology – simulation og 
AR/VR 

4) Digital teknology – data & 
datasikkerhed 

5) Innovation og digital 
transformation 

6) Ledelse i forbindelse med digital 
transformation 

7) Kommunikation om digital 
transformation 

8) Menneskene i den digitale 
transformation 

9) Kvalitet, risiko og sikkerhed i 

relation til digital transformation 
10) Social og miljømæssig betydning 

af digitalisering  
11) Afsluttende projekt (frivilligt) 

https://ditrama.eu/en/training-course
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Indtil nu, hare mere ned 260 kursister fra flere forskellige EU-lande været involveret i de inledende test af 

kurset og 20 af dem har allerede fuldført hele kurset og modtaget det afsluttende certificat.  

 

 

 

Kurset er tilgængeligt gennem en forud registraering, som kan findes her: https://ditrama.eu/en/training-

course. 

Indtil slutningen af juli, vil et team af forskellige Tutorer støtte kursisterne gennem assistance tilpasset den 

enkelte kursist. 
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KONSORTIUM AKTIVITETER OG NÆSTE SKRIDT:  

 

Det seneste partnermøde i DITRAMA projektet blev afholdt online den 7. june 2021. Under mødet blev der 

projektets fremgang diskuteret og bearbejdet, ligesom de gennemførte opgaver blev udviklet og afprøvet.  

Det blev også bekræftet, at platformen virker på samtlige sprog uden fejl samt at tutorerne støtter kursisterne 

gennem direkte beskeder og offentlige diskussioner skrevet i „Forum” sektionen. 

 

Konsortiet er derfor begyndt planlægningen af en række formidlingsaktiviteter, der skal finde sted til efteråret, 

i hvert af de lande, der er involveret i projektet. 

Hold dig opdateret omkring DITRAMA, for at deltage i aktiviteterne i dit land! 

Du kan tilmelde dig DITRAMAs nyhedsbrev her: https://ditrama.eu/en/contact-us 

 

 

 

Projektets partnere: 

 

. CENFIM – Furnishings Cluster (La Sénia - Spain) 

• Aarhus Universitet (Aarhus - Denmark) 

• Woodwize (Brussel - Belgium) 

• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia  

(Murcia  - Spain) 

• U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague  

(Czech Republic) 

• AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona - Spain) 

• CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo - Portugal) 

• FederlegnoArredo - Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano - Italy) 

• OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw - Poland) 

• Método Estudio Consultores - (Vigo - Spain) 

• HOGENT - (Gent - Belgium) 

• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Romania)  

 
 

 

"Den Europæiske Kommissions støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en 
anerkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig 

for nogen brug af informationen indeholdt heri” 

https://ditrama.eu/en/contact-us

