Kommisssorium for
f uddan
nnelsesn
netværke
ene
Der nedsætttes et uddan
nnelsesnetvæ
ærk for hver erhvervsakaademi‐ og professionsbaccheloruddan
nnelse inden
for det økon
nomisk‐merkkantile, det tekniske,
t
dett it‐faglige, det designfag
glige og det bbio‐ og labora
atorietekni‐
ske områdee, jf. § 19, stkk. 2 i bekendttgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakad
e
demiuddann
nelser og
professionssbachelorudd
dannelser. Så
åfremt der e r et stort faggligt fællesskkab mellem fflere uddannelser, kan
der nedsættes et netvæ
ærk for flere uddannelser
u
r.

Uddanne
elsesnetvæ
ærkenes formål
f
ogg opgaverr
Uddannelseesnetværken
ne har som fo
ormål at fasttlægge uddan
nnelsens mål for læringssudbytte, herrunder at
bidrage til aat fastholde uddannelsen
u
ns nationale niveau og re
elevans, samt at være ko ntakt til Styrrelsen for
Forskning o
og Uddannelsse for den på
ågældende uuddannelse jff. § 19, stk. 2 i Bekendtgøørelse om te
ekniske og
merkantile erhvervsakademiuddann
nelser og proofessionsbaccheloruddann
nelser. Netvæ
ærkenes opggaver er
således:
1. sam
marbejde om
m løbende fagglig udviklingg af uddanne
elsen; herund
der inddragee nye tendenser og rele‐
van
nte forskninggsfelter samt videreformiidle dette til uddannelsens underviseere.
2. sam
marbejde meed brancheorrganisationerr, aftagere og arbejdsma
arkedets partter om uddannelsens re‐‐
levaans og dimitttendernes ko
ompetencer..
3. sam
marbejde meed relevante universitæree miljøer med henblik på dimittenderrs videreudd
dannelses‐
muligheder og inddragelse
i
af
a forskningssbaseret vide
en.
4. havve dialog med
d faglige fællesudvalg ogg øvrige uddaannelsesnetvværk på sam
mme videnom
mråder for att
sikrre videndelin
ng i forhold til videngrunddlag, nye ten
ndenser og niveau i henhhold til kvalifikations‐
ram
mmen.
5. beh
handle beskæ
æftigelsesdatta, kvalitets‐ og tilfredshedsundersøg
gelser og ‐annalyser på ud
ddannelses‐
niveeau og reageere på eventuelle kvalitettsproblemerr, der er gene
erelle for udddannelsen på nationalt
niveeau.
6. beh
handle politisske input af relevans for erhvervsakaademi‐ og pro
ofessionshøjjskolesektore
en og ud‐
dan
nnelsesnetvæ
ærket og indggå i dialog m
med Danske Erhvervsakad
E
demier og Daanske Professsionshøj‐
skoler herom.
7. beh
handle den årlige censorrrapport og foorestå kontaakt med censsorformands kabet herom
m.
8. udaarbejde netværkets årsbe
eretning og hhandleplan i henhold til Danske
D
Erhvvervsakademiers og Dan‐
ske Professionshøjskolers ra
apporteringssformat.
el af studieorrdningen jf. afsnittet
a
’Uda
arbejdelse aff studieordningernes
9. udaarbejde den nationale de
nationale del.

Udarbejd
delse af sttudieordn
ningerness nationalle del
Uddannelseesnetværken
ne udarbejde
er den nationnale del af studieordningen, jf. bekenndtgørelse om
m tekniske
og merkanttile erhvervsaakademiuddannelser og professionsb
bacheloruddannelser. Deen nationale del af stu‐
dieordningeen skal udarb
bejdes i en af de seks skaabeloner, som
m er godkendt at Styrels en for Forskning og
Uddannelsee.
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Studieordninger udarbejdes desuden i henhold til det årshjul, der er aftalt mellem Danske Erhvervsakade‐
mier og Danske Professionshøjskoler.
I forbindelse med udarbejdelse af studieordninger kan netværket eller dele af netværket vælge at lave ens
indhold i de institutionsspecifikke dele af studieordningen. Ansvaret at studieordningens nationale del
overholder gældende bekendtgørelser påhviler kvalitetsafdelingen på den institution, hvor formanden er
ansat. Kvalitetsafdelinger fra de øvrige udbydende institutioner inddrages inden godkendelse i netværket.
Ansvaret for de institutionsspecifikke dele påhviler hver enkelt institution. Det er dog bestyrelsen på den
enkelte institution, som udbyder pågældende uddannelse, der godkender studieordningen. Bestyrelsen kan
bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Uddannelsesnetværkenes sammensætning
Medlemmer af et netværk er en repræsentant fra hvert erhvervsakademi eller professionshøjskole, der
udbyder den pågældende uddannelse. Rektor udpeger medlem fra egen institution. De udpegede med‐
lemmer skal have en ledelsesfunktion med beslutningskompetence på deres institution samt direkte erfa‐
ring med den respektive uddannelse. Det kan for eksempel være en uddannelsesleder.

Formanden rolle
Netværket vælger en formand for 2 år ad gangen fra dets midte, og vedkommende kan genvælges. For‐
manden vælges i oktober i lige år. Hvis en formand fratræder midt i perioden, vælges en ny for den reste‐
rende del af perioden.
Det er formandens opgave at indkalde til møderne og facilitere arbejdet i netværket og sikre fremdrift i
netværkets arbejde.
Formanden fungerer som kontaktperson for uddannelsen over for Danske Erhvervsakademier og Danske
Professionshøjskoler, rektorerne, Uddannelses‐ og Forskningsministeriet og andre relevante samarbejds‐
partnere. Formanden deltager på netværkets vegne i fælles arrangementer for netværkene.
Uddannelsesnetværkenes formand fremgår af Danske Erhvervsakademiers og Danske Professionshøjskolers
hjemmeside. Formanden for et netværk meddeler sekretariaterne, hvis der sker ændringer i formandspo‐
sten.

Arbejdsformer
De enkelte uddannelsesnetværk aftaler møder efter behov og mødeform (fysiske møder eller via Skype
eller lignende). Der tages referat af møderne. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Kontaktperson til uddannelsesnetværk
Hvert uddannelsesnetværk har tilknyttet et direktionsmedlem som kontaktperson. Det er et direktionsmed‐
lem på den institution, hvor formanden for netværket er ansat. Formanden for netværket orienterer lø‐
bende sit direktionsmedlem om arbejdet.
Ved eventuelle konflikter eller samarbejdsproblemer har formanden pligt til at bringe det op til sit direkti‐
onsmedlem, der kan tage det op i relevante nationale fora. Øvrige medlemmer af et uddannelsesnetværk
kan også bede eget direktionsmedlem om at tage problemstillinger op i relevant fora. Det tilknyttede direk‐
tionsmedlem giver netværket respons på den årlige beretning og handlingsplan for det kommende år.

Vedtaget af rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier den 10. oktober 2017 og af det uddannelsespoli‐
tiske udvalg i Danske Professionshøjskoler den 12. oktober 2017.
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