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Dagsorden
Møde:

Uddannelsesudvalget

Mødedato:

Tirsdag den 8. september kl. 10.15 – 13.30.
Mødet afsluttes med frokost fra 13.00

Mødested:

Højskolen, Emdrupvej 72, 2400 København NV

Fra højskolen deltager rektor Jens Otto Kjær Hansen, prorektor Lars Poulsen,
uddannelseschef Henrik W. Jørgensen, uddannelseschef Sabrina Speiermann, videnschef
Thomas Rasmussen, chef for kurser og videreuddannelse Tina Christel Kristensen,
kvalitetschef Solveig Schmidt, samt specialkonsulent Jeanne Mørk Hansen.
1. Akkreditering, status og udfordringer (Bilag A)
Otte uddannelsesinstitutioner har været igennem den første runde i den nye model med
institutionsakkrediteringer. Resultatet er noget forpjusket: Tre er godkendt; tre er alene
betinget godkendt; en har fået afslag, og en er blevet udsat. Er tendensen i afgørelserne et
udtryk for, at kvaliteten i danske uddannelsesinstitutioner er ringe, eller peger pilen på
svagheder i akkrediteringssystemet? Målet med punktet er at give Uddannelsesudvalget
indsigt i de aktuelle problemstillinger, samt høre udvalgets bud på de udfordringer, som
højskolen og sektoren står i.
Oplæg ved Christian Moldt, ph.d., kvalitetschef hos UC Sjælland, og tidligere chefkonsulent
i Danmarks Evalueringsinstitut – EVA.
2. Dimittendundersøgelse på Journalistuddannelsen (Bilag B)
Der er gennemført en større analyse blandt dimittender på Journalistuddannelsen (afgang
i perioden 2013-2015). Dimittenderne oplever praktikken og de praktiske tilgange til
uddannelsen som den største styrke, mens såvel digitale som akademiske kompetencer
efterlyses.
Analysen præsenteres af uddannelseschef Henrik W. Jørgensen.
3. Guidet rundtur gennem højskolens vidensarbejde
Gennem tre korte præsentationer af et lille udpluk af vores videns- og forskningsprojekter
får uddannelsesudvalget et indtryk af, hvad vores vidensmedarbejdere er optaget af – og
hvorfor.
Punktet introduceres af videnschef Thomas Rasmussen.

4. Højskolen i år 2019
Højskolens bestyrelse vedtager i det kommende efterår en ny strategi for højskolen
gældende frem til udgangen af 2019. Uddannelsesudvalget bliver introduceret til de
udfordringer og mål, som rektoratet ser som centrale for højskolen frem mod udgangen af
2019, og vi ser frem til at høre udvalgets input og refleksioner i forhold til de strategiske
mål, vi ser som de centrale.
Introduktion og oplæg ved rektor Jens Otto Kjær Hansen.
5. Næste møde og eventuelt

