Kommisssorium for
f det fo
orskningsspolitisk
ke udvalg
g
Med loven o
om erhvervssakademier og
o professionnshøjskoler har
h institutio
onerne fået een ny forpligtigelse til at
udføre forskknings‐ og ud
dviklingsarbe
ejde. Det er ooplagt, at erhvervsakade
emierne arbeejder samme
en om at
løfte en væsentlig del aff denne opga
ave i fælless kab. Forsknings‐ og udviklingsaktiviteeterne skal medvirke
m
til
at løfte udd
dannelserness videngrund
dlag og genneem samarbejde med erhvervslivet m
medvirke til att skabe
innovation o
og vækst i saamfundet.
Opgaven err vigtig på maange parame
etre og Dansske Erhvervsaakademier har derfor ogsså valgt forskning og
udvikling so
om en vigtig strategisk indsats i den ffælles strateggi. For at styrrke det fællees arbejde ha
ar
rektorkolleggiet nedsat et
e forskningspolitisk udvaalg, der skal være
v
omdrejningspunkteet om den fæ
ælles
indsats.
Udvalgets o
opgave er:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

At u
understøtte foreningens
f
strategiske aarbejde
At u
udføre konkrrete projekte
er, der styrkeer indsatsen,, i fællesskab
b. Et eksemp el er en fælle
es
database, der fo
ormidler pro
ojekterne.
Erfaaringsudvekssling
Lob
bbyvirksomheed over for politikere,
p
em
mbedsværk, fonde mm.
At ssætte erhverrvsakademierne på vidennlandkortet
At ssynliggøre errhvervsakade
emiernes rollle og styrkerr som videnssinstitutionerr
o Internt i forhold til medarbejder
m
re på akadem
mierne
o Ekstern
nt i forhold til beslutningsstagere, interessenter og
g virksomhedder
At ggive input til foreningenss høringssvarr
Udvvalget skal arrbejde med en
e fælles sprrogbrug og fæ
ælles definitioner
Sam
mmen udarbejde overord
dnede ramm
mer og princip
pper for anve
endt forskninng, udviklingg og
inno
ovation med
d respekt for de enkelte aakademiers virkelighed
v

Udvalget saammensættees af udviklingschefen (elller tilsvarende) fra hvertt af de 9 erhvvervsakadem
mier.
Udvalget væ
ælger blandt sin midte en
n formand ogg en næstforrmand. De væ
ælges for 2 åår.
Formanden repræsenteerer sektoren
n udadtil oveerfor embedssværk, presse og andre innteressenterr, jf.
foreningenss governancee. Formandskabet bistås af sekretariaatet i det uda
advendte arbbejde.
Formanden forbereder møderne i udvalget
u
sam
mmen med se
ekretariatet og
o fungerer ssom mødele
eder.
Kommissoriiet tages op til revision et år efter veddtagelse.

Ved
dtaget af rekktorkollegiet den xx. xx.2015

