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Kære Lars Bo Henriksen
Kollegiet takker for henvendelsen om et nyt Memorandum of Understanding (MoU)
med Kina. Kollegiet finder det helt rigtigt at fortætte og intensivere det politiske og
strategiske samarbejde med Kina på uddannelsesområdet.
Flere af institutionerne repræsenteret i Rektorkollegiet har allerede via samarbejde
med kinesiske partnerinstitutioner og andre former for aktiviteter etableret et
stærkt engagement i Kina. Et nyt MoU bør derfor være tilstrækkeligt fleksibelt og
kunne tage højde for de forskellige grader af engagement, som forskellige institutioner allerede måtte have etableret. Der bør i øvrig være fokus på den danske uddannelsesmodel med tæt aftagertilknytning og forskningstilknytning. Og gensidighed bør være grundeelementet i et nyt MoU mellem Danmark og Kina.
Udover udveksling af studerende bør der også gives mulighed for fælles forskningsog udvekslingsprojekter i forhold til de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser. Rektorkollegiet foreslår i øvrigt at følgende mulige samarbejdsområder kunne indgå i det nye MoU:


Velfærds- og sundhedsteknologi



Velfærdsinnovation



Rehabilitering og ældrepleje



Almen- og socialpædagogik



Miljøteknologi



Energi- og bæredygtigt byggeri



Intelligente tekstiler

Rektorkollegiet stiller sig derfor meget gerne til rådighed i det videre arbejde med
forberedelsen af et MoU. Kollegiet ser et behov for en stærk koordinering fra dansk
side både mellem uddannelsesinstitutioner, men også andre parter, fx regioner,
kommuner og erhvervslivet, for målrettet at kunne løfte opgaven i forhold til Kina.
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Fx er der en række overordnede problemstillinger, som med fordel kunne løses via
en fælles indsats, bl.a. certificering og akkreditering, gensidig anerkendelse og
eventuelle fælles kvalitetstandarder.
For at lærer- og pædagoguddannelserne for alvor kan modsvare det åbenlyse potentiale, der eksisterer i uddannelsessamarbejde med Kina inden for de pædagogisk-socialfaglige områder, er det en væsentlig forudsætning, at disse uddannelser
sidestilles med øvrige danske uddannelser, hvad angår retten til at undervise og
eksaminere på engelsk. De restriktioner, der fortsat er bygget ind i de to uddannelsers bekendtgørelser, forhindrer et muligt dansk system-eksporteventyr til Kina.
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