Høringssvar ang
gående te
ematisk o
om balan
nce i udve
eksling
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere hø
øringen vedrrø‐
Danske Erhvvervsakadem
rende rappo
orten om det tematiske tilsyn
t
om ba lance i udveksling.
Som det freemgår af rapporten har erhvervsakad
e
demierne arb
bejdet målrettet for at leeve
op til kraven
ne om balance mellem in
nd‐ og udrejssende studerende og arb
bejder fortsaat
med at få flere danske studerende
s
ud
u i verden, sså de opnår vigtige internationale err‐
hvervskomp
petencer. Daanske Erhvervsakademierr finder det meget
m
nyttig
gt med dennee
kortlægningg, der viser reesultaterne i balancen, m
men også at balancekravet har haft kkon‐
sekvenser for typen af aftaler
a
og sam
marbejder, dder kan fasth
holdes og ind
dgås.
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Danske Erhvvervsakadem
mier finder det væsentliggt, at rapportten ikke udellukkende blivver
en status, m
men at der fø
ølges op fra ministeriets
m
sside med anbefalinger til det videre
arbejde. Danske Erhvervvsakademierr foreslår sål edes følgend
de:
‐

‐

‐

At d
der gennemfføres en grun
ndig evalueriing af udland
dsstipendieo
ordningen, hvvor
båd
de tilsigtede og ikke tilsiggtede konsekkvenser trækkkes frem. He
er tænkes bl..a.
på aat få belyst, om ordninge
en har haft bbetydning forr brugen af Erasmus‐
E
og
Norrdplusprograammerne og muligheder ne for at indgå udvekslin
ngsaftaler meed
udeenlandske ud
ddannelsesin
nstitutioner. Det ville end
dvidere være
e godt at få bbe‐
lystt, i hvilket om
mfang udland
dsstipendieoordningen bruges til mobilitet til ikke‐‐
enggelsketalendee lande og til udveksling til institutioner i vigtige danske ek‐
spo
ortmarkeder,, nærområde
er og øvrige ppolitisk priorriterede geog
grafiske regioo‐
nerr.
At m
ministeriet går i dialog med
m institutioonerne om en mere fleksibel model eend
balaanceopgørelsen, så der blandt
b
andett bliver bedre
e vilkår for att udnytte muu‐
ligh
hederne i Eraasmus‐ og No
ordplus‐proggrammerne. Som det er nu,
n er institu tio‐
nerrne meget tilbageholdend
de på disse oområder af frygt for at skkabe ubalancce.
At d
der udarbejd
des en instruks til erhvervvsakademierrne, der for så
s vidt angårr til‐
skudsdelen vedrørende inte
ernationale aaktiviteter meldes
m
ud til institutionerrne
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før en ny balanceperiode træder i kraft, samt at den dækker hele den forventede 3‐årige balance‐
opgørelsesperiode.
Danske Erhvervsakademier ser desuden frem til, at Regeringen lancerer en samlet international strategi, og
at vi står naturligvis til rådighed med input i den forbindelse.
To erhvervsakademier har oplyst, at der er fejl i oversigten over indrejsende og udrejsende studerende. De
korrekte tal er oplyst nedenfor.
Erhvervsakademi Dania
Indrejsende
Udrejsende
Difference

2013
8
9
+1

2014
6
8
+2

2015
4
11
+7

I alt
18
28
+10

For Erhvervsakademi Kolding er balancen ‐70 i 2015.

Venlig hilsen
Eva Valcke
Formand for Danske Erhvervsakademiers internationale udvalg
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