International Committee (INC)
1. Formål med udvalget
Formålet med udvalget er at sikre vidensdeling på tværs af akademierne samt at
samarbejde inden for relevante områder, hvor et tættere samarbejde er til gavn
for akademisektoren og de enkelte institutioner. Udvalget er i samråd med
rektorkollegiet desuden talerør over for ministeriet og andre eksterne
interessenter i forbindelse med aktiviteter vedrørende internationalisering.
2. Organisation
Rektorerne på de enkelte akademier udpeger hver især én repræsentant til
udvalget. Repræsentanten skal være beslutningsdygtig og have viden og
kompetencer inden for arbejdet med internationalisering.
Udvalget består således af 9 repræsentanter samt en rektorrepræsentant for
Rektorkollegiet. En forudsætning for at udvalget kan udføre en seriøs, målrettet
og resultatorienteret indsats er, at repræsentanten repræsenterer hele sit
akademi samt, at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til repræsentantens
arbejde i udvalget.
Det er et krav, at alle repræsentanter er indstillet på og har mulighed for at yde
en aktiv indsats inden for udvalgte arbejdsområder.
Udvalget mødes 3-4 gange årligt, og møderne arrangeres som dels fælles
udvalgsmøde (formiddag) dels arbejdsgruppemøder (over middag).
Udvalget vælger en formand og en næstformand for en periode af 2 år ad
gangen og udpeger desuden i forbindelse med nedsættelse af arbejdsgrupper,
en ansvarlig person pr. arbejdsgruppe. Arbejdsgrupperne behandler både
opgaver tildelt af Rektorkollegiet samt opgaver, som findes relevante af
udvalget.
Udvalget udpeger løbende repræsentanter, som repræsenterer alle udvalgets
medlemmer i forhold til ministerielle grupper/ råd/ eksterne interessenter. De
enkelte repræsentanter har kompetence til at udtale sig omkring internationale
anliggender på vegne af udvalget – i vigtige sager efter at have konsulteret
udvalget og baglandet. Udvalgets rektor-repræsentant fungerer som talerør i
sager af principiel karakter.
Udvalget bringer desuden tvivlssager op i rektorkollegiet via rektorkollegiets
internationale repræsentant.
3. Primære opgaver
Udvalgets primære opgaver er:


Vidensdeling, herunder udveksling af erfaringer, udvikling af fælles
forståelse og holdninger samt indbyrdes kendskab til information af
relevans for internationale relationer og aktiviteter
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At fungere som erhvervsakademisektorens talerør i fælles
problemstillinger omkring internationalisering overfor eksterne
samarbejdspartnere
Være fælles talerør for internationale medarbejdere forhold til
rektorkollegiet og ministeriet
Arbejde hen imod fælles repræsentation af akademisektoren på
messer, hjemmesider og overfor agenter.
Indgå rammeaftaler og konsortieaftaler i forbindelse f.eks. Erasmus,
hvor dette er fordelagtigt.
Samarbejde omkring international rekruttering
Samarbejde omkring etablering af summer schools i Danmark og i
udlandet
Fælles profil som sektor over for de nye innovationscentre i udvalgte
internationale vækstområder
Tæt samarbejde og koordinering af de internationale aktiviteter i
forhold til de øvrige udvalg og uddannelsesnetværkerne
Samarbejde med de internationale udvalg på universiteterne og
professionshøjskolerne
Udarbejde idekatalog med afsæt i strategiske visionspapir fra FIVU
(udkommer i det sene forår)
Arrangere årlig international konference for internationale
medarbejdere ved erhvervsakademierne
Nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver med assistance fra
internationale medarbejdere
Med afsæt i udviklingskontraktens obligatoriske indsatsområder aftales
fælles aktiviteter indenfor relevante områder. Der udarbejdes i tæt
samarbejde med rektorkollegiet årligt en handlingsplan med specifikke
aktiviteter inkl. mål.

4. Samarbejdsflader
A. Rektorkollegiet
Udvalget orienterer Rektorkollegiet om arbejdet via referat, som udsendes
fra Rektorkollegiets sekretariat efter godkendelse i udvalget. Skrivning af
referat går på omgang, således at det mødeafholdende akademi står for
referatet.
B. Hver repræsentant i udvalget er ansvarlig for at konsultere og
videreformidle relevant information i egen organisation samt at indhente
information til vidensdeling.
C. Hvor relevant inddrages andre erfa netværk/udvalg under Rektorkollegiet
– det besluttes fra sag til sag, hvor det er relevant.
D. Hvor relevant inddrages uddannelsesnetværkene - det besluttes fra sag til
sag i udvalget, hvor der er relevant.

Samarbejdet i udvalget foregår i en åben, direkte og ærlig dialog – også på
områder, hvor der kan forekomme interessemodsætninger.
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