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Danske Erhvvervsakadem
lovforslag o
og har følgende bemærkn
ninger:
De danske eerhvervsakad
demier har en
e række akttiviteter på det
d internatio
onale områd e,
der omfatteer både studenterudvekssling, medarbbejderudvekksling og i stig
gende grad
forsknings‐ og udviklinggsaktiviteter i samarbejdee med udenlandske vidensinstitutionner.
Erhvervsakaademierne er
e en del af den videregåeende uddann
nelsessektor og har de
samme kravv og forpligtiigelser som de
d øvrige dellsektorer, he
erunder krav og forventnnin‐
ger til øget internationaalisering. Med loven om eerhvervsakademier fra december 20 13
har erhvervvsakademiern
ne også en fo
orpligtigelse til at udføre
e forsknings‐ og udviklinggs‐
arbejde.
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Med Regeriingens Intern
nationaliserin
ngsstrategi ddel 1 og del 2 er der i vid udstrækningg
lagt op til ett øget fokus på alle viderregående insstitutioners internationalliseringsindsaats
dels de stud
derendes mo
obilitet, dels på uddanne lses‐ og instiitutionsnivea
au. Danske EEr‐
hvervsakademier mener dog, at en række af de nuværende regler ikke i tilstrækkeligg
ne.
grad tilgodeeser erhvervssakademiern
Forskeromrrådet
Reglerne om
m den indgåeende mobilittet af medar bejdere udefra (dels fra institutions‐
partnere, deels på projekkt‐ og individ
dniveau) medd det formål at skabe internationale
forsknings‐ og læringsm
miljøer tilgode
eser ikke erhhvervsakademierne.
ækkes underr definitionenn af
Erhvervsakaademiernes internationale aktivitete r kan ikke dæ
forskning elller forsker. Erhvervsakad
E
demiernes inndgående akktiviteter/mo
obilitet er i laangt
højere grad organiserett i forhold til undervisningg og læring. En af måderrne som er‐
hvervsakademierne bl.aa. kan øge ud
ddannelsernees internatio
onale udsyn samt
s
skabe
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internationale læringsmiljøer er gennem bilateral udveksling af medarbejdere med partnerinstitutioner.
Dertil kommer samarbejde om forsknings‐ og udviklingsprojekter.
I dag har erhvervsakademierne begrænset mulighed for at invitere partnere igennem ordningen for kort
ophold (dvs. ophold op til 3 måneder og på et almindeligt turistvisum). Dog kan vi fremadrettet se, at den‐
ne ordning ikke fuldt ud tilgodeser erhvervsakademiernes behov, idet:
‐ planlægningshorisonten er typisk semestre
‐ manglende arbejdstilladelse virker hindrende for udenlandske samarbejdspartneres engagement
‐ effekten på korte ophold er typisk mindre end ved lidt længere ophold – fra en kortvarig gæst til en
integreret del af en hverdag.
Danske Erhvervsakademier foreslår derfor:
‐ at forskerbegrebet blev defineret bredere, så erhvervsakademierne i langt højere grand end i dag
vil kunne benytte denne eksisterende ordning.
‐ at den nuværende ordning, der dækker forskere, videnskabsmænd og foredragsholdere på korte
ophold, bliver udvidet, så tidsbegrænset opholds‐ og arbejdstilladelse til længerevarende ophold
bliver muligt (hvis en konkret invitation foreligger)
‐ mulighed for, at bilateral udveksling kan være uden aflønning (f.eks. hvis hver partner har aftalt at
respektive medarbejdere aflønnes fra hjem‐institutionen). I dag er der så vidt vi har forstået et krav
om aflønning fra den danske institution.
Fastholdelse af højtkvalificerede studerende
Danske Erhvervsakademier er enige i, at kandidater, der uddanner sig i Danmark, udgør en attraktiv ar‐
bejdskraftressource for danske virksomheder. Der er tale om veluddannede og veletablerede udlændinge,
der har uddannet sig i Danmark i flere år, og som derfor kender det danske samfund godt.
Danske Erhvervsakademier finder dog, at der sker en uhensigtsmæssig favorisering af ph.d.‐studerende. Vi
mener, at både dimittender med en erhvervsakademiuddannelse og en professionsbacheloruddannelse i
lige så høj grad udgør en væsentligt arbejdskraftressource for danske virksomheder og er lige så veletable‐
rede som øvrige kandidater og derfor skal tilbydes de samme muligheder.
Danske Erhvervsakademier forslår derfor, at green card‐ordningen og etableringskortordningen kommer til
at omfatte alle dimittender fra videregående uddannelsesinstitutioner.
I er velkomne til at kontakte Danske Erhvervsakademier, såfremt I ønsker ovenstående uddybet.
Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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