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Erhvervsakaademierne taakker for mu
uligheden forr at bidrage med
m input til, hvordan dee
danske inno
ovationscenttre i USA og resten
r
af verrden kan blivve mere relevvante for
erhvervsakaademierne. Ministeriern
ne har sendt et elektronissk spørgeske
ema, men daa
Danske Erhvvervsakadem
mier ikke ser sig i stand tiil at svare fylldestgørende
e inden for dden
ramme, harr vi valgt at in
ndsende dette høringssvvar, hvor vi vurderer pote
entialet i forhhold
USA og Japaan, men ogsåå skriver noggle mere gennerelle overvejelser.
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Danske Erhvvervsakadem
mier ser ikke nødvendigvvis et behov for
f et større fokus på USA
A
med mindree det også beetyder, at de
en østlige de l af Canada dækkes
d
med
uddannelseesmetropolerr som Torontto og Montreeal.
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Udenrigsministeriet anb
befaler i sene
este nummeer af Eksportffokus, at dan
nske
virksomhed
der i eksportssammenhæn
ng tænker bååde den østliige del af Can
nada og den
nordøstlige del af USA på
p samme tid
d. Dette bør også afspejles i opgavep
porteføljen p å et
nyt amerikaansk (eller caanadisk) inno
ovationscentter. Så vidt placeringen bliver i USA,
anbefaler erhvervsakademierne, at centeret kom
mmer til at ligge i New York i stedet ffor
Boston. Vi ffrygter, at en
n placering i Boston
B
vil drreje fokus mo
od tunge og elitære
forsknings‐ og uddannelsesmiljøer, som akadem
mierne ikke kan
k komme i nærheden aaf.
Noget tilsvaarende har vi oplevet i Ca
alifornien, hvvor placeringgen tæt ved Stanford
S
harr
betydet, at centeret og attacheen har satset pri mært på relaationer og sa
amarbejde
relevant forr danske univversiteter.
Erhvervsakaademierne har
h meget be
egrænset sam
marbejde me
ed Japan, så dette vurderrer
vi ikke som en tvingende nødvendigg lokation. I sstedet mener, vi at man bør
b overvejee en
placering i eet spansktaleende land i Latinamerika eller placere
e sig i Afrika,, hvor Sydafrrika
blandt andeet kunne værre interessan
nt.
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Overordnede kommentarer om innovationscentrene
Erhvervsakademierne har både rigtig gode og mindre gode erfaringer med de eksisterende
innovationscentre. Nedenstående summerer disse:
1. Der er generelt brug for større forståelse for og viden om, hvilke uddannelser erhvervsakademierne
udbyder. Det er uddannelse og tæt samarbejde med erhvervslivet, men ikke forskning, der er vores
adelsmærke.
2. Top Talent Denmark har haft stort fokus på rekruttering af dygtige talenter – men vi har mere brug
for, at innovationscentrene bruger tid på at agere brohoved og kontaktskaber i de lande, hvor der
er tilstedeværelse. Centrene kan åbne døre og skabe samarbejde med uddannelsesinstitutioner og
virksomheder, som det enkelte erhvervsakademi ikke har umiddelbar adgang til af egen kraft. Det
vil også være med til at løfte målene i erhvervsakademiernes udviklingskontrakter med UFM om
styrket vidensamarbejde med bl.a. universiteter.
3. Det vil hjælpe erhvervsakademierne, hvis innovationscentrene i højere grad kunne levere små fact
sheets, der perspektiver danske uddannelsesinstitutioners potentiale i forhold til
uddannelsessamarbejde, uddannelseseksportpotentiale mm i de lande, hvor de er repræsenteret
4. UFM og UM bør invitere institutionerne (via rektorkollgierne) til et årligt møde med alle attacheer
for herigennem at sikre, at centrene har en føling med erhvervsakademiernes udvikling samt, at de
får viden om akademiernes virksomhedskontakter i de lande, de arbejder.
5. Erhvervsakademierne har den oplevelse, at de udsendte attacheerne sjældent har et tæt
samarbejde med handelsafdelingen på den ambassade, de er tilknyttet. Eftersom
erhvervsakademierne arbejder målrettet på at få flere danske studerende til at tage deres
obligatoriske praktik i en udenlandsk virksomhed, kunne innovationscentrenes/ambassadernes
virksomhedsnetværk til en lang række virksomheder være med at til at løfte praktikområdet til
gavn for både virksomheder og danske studerende. Erhvervsakademierne vil gerne være med til at
udvikle et koncept herfor.
I er velkomne til at kontakte mig for uddybning af ovenstående.
Venlig hilsen
Eva Valcke
Formand for det internationale udvalg
Danske Erhvervsakademier
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