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Bemærkninger til Danmarks Akkrediteringsinstitutions
bruttoliste over kommende analyseprojekter
Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at kommentere på
Danmarks Akkrediteringsinstitutions (AI) bruttoliste over kommende analyseprojekter.
Foreningen finder overordnet betragtet analyseprojekterne på listen relevante. Vi har følgende mere konkrete bemærkninger og forslag til yderligere temaer:
Kommentarer til de beskrevne temaer:


Kontakt til erhvervsliv og aftagere
Det vil være interessant for os med en analyse af forskellige modeller
for aftagerkontakt som grundlag for at videreudvikle vores koncepter
for aftagerkontakt. Den eksisterende kontakt tyder på, at aftagerne er
motiverede, men hvordan får vi mest ud af samarbejdet?
I en undersøgelse af aftagernes motivation er det vigtigt at sondre mellem niveauerne i kontakten med aftagerne: Er det medarbejderrepræsentanter eller ledelsesrepræsentanter, vi har kontakt med? Hvad kan
de hver i sær byde ind med?



Pædagogisk opkvalificering
Den mest interessante vinkel i beskrivelsen er at undersøge, hvordan
underviserne benytter sig af deres opkvalificering i deres daglige praksis/undervisning.



Den gode dimittendundersøgelse
Det kunne være relevant at undersøge, hvordan institutionerne arbejder med sammenhæng mellem viden fra dimittender og aftagere.



Underviseres engelskkundskaber
I forbindelse med en undersøgelse af den engelsksprogede undervisning bør der også sættes fokus på de studerendes engelskkundskaber.

Forslag til yderligere temaer:


Hvordan inddrager uddannelserne evidens og forskning i undervisningen?
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Hvordan arbejder institutionerne med at måle effekten af forskning,
udvikling og innovation - fra viden til vækst?
Hvordan vægtes tværfaglige elementer i uddannelserne? Og hvilken
betydning har det tværfaglige fokus for fagligheden?
Hvad lærer de studerende af et internationalt ophold - praktik eller
studieophold?
Yderligere fokus på ”Sammenhængende uddannelsessystem”: Afdækning af overgangsmuligheder og –frekvenser fra erhvervsakademi til top-up uddannelser og fra pb til kandidatuddannelser, jf.
AI’s egen rapport ’Den svære overgang – Faglige løsninger i overgangen fra professionsbachelor – til kandidatuddannelser’.

J.NR.: 2012-1-0087
Vores ref.:
Mail: maa@uc-dk.dk
Telefon: 33 38 22 00

Endvidere foreslås en etablering af en referencegruppelignende konstruktion i forhold til de konkrete analyser. Her vil sektorerne kunne deltage med
repræsentanter med det formål at øge relevans og anvendelighed for institutionerne.

Med venlig hilsen

Erik Knudsen
Formand
Professionshøjskolernes Rektorkollegium
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