Status på arbejdsplan (januar 2013)
Ad 1: Dokumentation af erhvervsakademisektorens fremskridt
Der er udarbejdet oversigter over kvantitative resultater i sektoren (optag, udvikling af
uddannelser, tilfredshedsindikatorer m.m.)
Der er lavet en EA2015 hjemmeside. Der er udarbejdet en fælles præsentationsfolder af
erhvervsakademierne, med beskrivelser af uddannelser og gode eksempler på projekter og
samarbejde med erhvervslivet.
Ad 2: Udarbejde forslag til kriterier ift sektorevalueringen
Der er udarbejdet forslag til input til evalueringskriterier, som er indsendt til
uddannelsesministeriet.
Ad 3: Udarbejde forslag til fremtidig bestyrelsessammensætning
Der er udarbejdet forslag fra LO/DI til ny bestyrelsessammensætning på
erhvervsakademierne.
Ad 4: Styrke samspil med erhvervslivet
Der er gennemført en analyse i DEA regi af akademiernes samspil med erhvervslivet, og
rapporten og den anbefalinger var grundlaget for en konference. DEA‐analysen anbefaler bla
at reformere den rådgivende udvalgsstruktur.
Der er udformet forslag til fælles koncepter til måling af virksomhedernes tilfredshed med
praktikanter, og til undersøgelse af aftagertilfredshed. De foreliggende forslag er delvist
baseret på et CRM system, som er under indførelse på en del akademier.
Ad 5: Udarbejde fælles modeller for behovsafdækning ift uddannelser
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har udformet forslag til en fælles model for
behovsafdækning.
Ad 6: Styrke udviklings‐ og praksisbasering af uddannelserne
Der er udarbejdet en fælles skabelon for etablering af tværgående videncentre.
På baggrund af den seneste udmelding fra uddannelsesministeriet om udviklings‐ og
evidensbasering af uddannelserne, samt om kapacitetsopbygning på institutionerne,
gennemføres en konference for akademierne i januar 2013.
Ad 7: Kvalitetssikring af uddannelserne
Der er nedsat et kvalitetsudvalg på tværs af alle akademier med henblik på at sikre fælles
standarder og benchmark, samt videndeling om akkreditering og evaluering.
Ad 8: Sikre sammenhæng mellem EUD og EAK uddannelserne
Der er nedsat to arbejdsgrupper, der har udarbejdet forslag til henholdsvis ”Fra EUD til
videregående uddannelse” og ”Samarbejdsmodeller mellem erhvervsskoler og
erhvervsakademier”.
Ad 9: Sikre internationalisering af uddannelserne

Der er ikke i regi af EA2015 taget selvstændige initiativer ift internationalisering.
Rektorkollegiet har etableret et internationalt udvalg, dels for at erfaringsudveksle og
koordinere internationale aktiviteter, dels afdække muligheder for et bredere strategisk
samarbejde på det internationale område.
Ad 10: Branding og profilering af EA sektoren (uddannelser og institutioner)
Der er udarbejdet en EA folder om ”de gode historier”, ligesom der er etableret en fælles
indsats til sikring af bedre pressedækning i forhold til sommeroptag. (se endvidere punkt 13)
Ad 11: Etablere samarbejdsfora for EA bestyrelser, ledere og arbejdsmarkedets parter
Der er etableret en fælles forening – Danske Erhvervsakademier – for bestyrelser og rektorer
fra de 9 erhvervsakademier. Der udestår en opgave med at få beskrevet og aftalt et fælles
udviklings‐ og uddannelsesforum mellem akademierne og arbejdsmarkedets parter. Der er
nedsat en arbejdsgruppe mhp at udforme forslag til en struktur til sikring af dialog og
indflydelse fra erhvervslivet på uddannelser og institutioner.
Ad 12: Sikre nationalt samarbejde mellem akademierne om videncentre
Der er etableret 7 nationale videncentre på akademierne. De nationale videncentre har til
formål at understøtte den nødvendige udviklings‐ og praksisbasering ift de relevante
uddannelser og er åbne for partnere/medlemmer fra alle akademier.
Ad 13: Etablere en kommunikationsstrategi for EA2015
Der er udformet en fælles kommunikationsstrategi.
Der er heri aftalt en initiativ‐ og arbejdsdeling mellem arbejdsmarkedets parter, som tager sig
af de overordnede politiske udmeldinger, EA2015 styregruppen, som kommunikerer om
fremdriften på handlings‐ og arbejdsplan, og rektorer/danske erhvervsakademier, der
kommunikerer om gode resultater fx vedrørende uddannelser, optag, projekter, samarbejde
med virksomheder m.v.

