Christiane Vejlø

Er du kunstig intelligent?
Workshop om kunstig intelligens i anvendelse
Tid: Den 3. juni 2022 kl. 9.00 - 13.30
Sted: AI House, Innovations Allé 3, 7100 Vejle (Quantum i underetagen)

AI, kunstig intelligens, machine learning er begreber, vi møder og taler om og som vi alle
måske har et billede af. Der er mange spørgsmål til begreberne, forståelser og praksis,
som vi zoomer ind på under workshoppen:

Program for dagen
» Stemple ind i AI House
- vi starter med lidt let
forplejning
» Velkommen til AI House
og en verden af AI-teknologier
» Cases fra en kunstig
intelligent verden
» Udforskning af ideer og
potentialer for samarbejde
og netværk
» Stemple ud af AI House
- vi slutter med at plante frø

Tilmelding
På mail tame@ucl.dk
senest 17. maj 2022
- skriv venligst fulde navn
samt organisation

• Hvad er kunstig intelligens?
• Hvordan kan du med fordel anvende kunstig intelligens i praksis og hvad er udbyttet?
• Hvor møder du etiske begrænsninger og hvordan håndterer du dem?
• Hvordan kommer du i gang og hvor kan du finde hjælp?
Vi er særligt optagede af disse spørgsmål i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
og navnlig hvilken betydning kunstig intelligens har og får for din virksomhed, din praksis
og vores uddannelser i fremtiden. Er du også optaget af at finde svar på disse spørgsmål,
så deltag i vores workshop om kunstig intelligens i anvendelse.
Spørgsmålene er omdrejningspunkt for workshoppen, hvor du får inspiration og rig mulighed for sammen med andre at blive klogere på, hvordan kunstig intelligens kan integreres
intelligent i din praktiske hverdag. Du møder andre, så du får inspiration til at komme videre
i din egen udvikling. Du vil ikke mindst møde:

Christiane Vejlø, Elektronista Media
Christiane Vejlø er fremtidsanalytiker og en af landets førende eksperter, når det gælder
forholdet mellem mennesker og teknologi.
Du kan læse mere om Christiane her: elektronista.dk/hvem-er-christiane-vejlo.
I oplægget vil Christiane komme ind på nogle af de helt afgørende spørgsmål, som flere
stiller sig selv i dag. Hvordan tænker vi for eksempel nyt og skaber innovation, når en pandemi har vendt op og ned på det, vi troede vi var - som virksomheder og mennesker?
Er data og kunstig intelligens vores redning eller en trussel mod rettigheder, vi har bygget
op gennem generationer?
Anna Skovlunde Pedersen, Danmarks Tech-ambassade
Anna Skovlunde Pedersen fra Danmarks Tech-ambassade vil sætte AI i en udenrigspolitisk
kontekst og fortælle, hvordan Danmark arbejder for at styrke danske værdier i den teknologiske udvikling.
Du kan læse mere om tech-ambassadens
arbejde her: techamb.um.dk.

Anna Skovlunde Pedersen

