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Procedure for deltagelse i uddannelsesnetværk 

og fællesudvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål 

Proceduren har til formål at præcisere bemyndigelse, opgave- og ansvarsfordeling knyttet til at være re-

præsentant for EAMV i et landsdækkende uddannelsesnetværk/fællesudvalg.   

Anvendelse 

Proceduren omhandler uddannelsesledere, udviklingskonsulenter, uddannelseschefer samt kursus- og efter-

uddannelseschefen, som bemyndiges til at repræsentere EAMV i et landsdækkende uddannelsesnet-

værk/fællesudvalg. 

Fremgangsmåde/metode 

De landsdækkende uddannelsesnetværk/fællesudvalg på erhvervsakademierne har en række opgaver som 

bl.a. omfatter: 

• Udarbejdelse af (fællesdelen i) studieordningen for uddannelsen og sikre, at den er ajourført ift. ud-

viklingen inden for erhverv, forskning, udvikling og gældende udvikling. 

• Udarbejdelse af forslag til ændringer i uddannelsesbekendtgørelsen og de øvrige bekendtgørelser 

for uddannelsen. 

• Eksamensplanlægning, nedsættelse af opgavekommissioner, visitering af censorer mv. (kun EAU). 

• Deling af viden og erfaringsudveksling. 

• Behandling af fælles kvalitets- og tilfredshedsundersøgelser for uddannelserne og fælles reaktion på 

eventuelle kvalitetsproblemer, der er generelle for uddannelsen. 

• Tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles efteruddannelsesaktiviteter for underviserne på uddan-

nelsen. 

• Samarbejde med aftagere, arbejdsmarkedets parter og relevante organisationer. 

• Øvrige opgaver, som er relevante for uddannelsens drift, kvalitet og udvikling. 

Den respektive uddannelseschef/kursus- og efteruddannelseschef på EAMV er som udgangspunkt repræsen-

tant i et landsdækkende uddannelsesnetværk/fællesudvalg, men kan uddelegere netværksdeltagelsen til en 

uddannelsesleder/udviklingskonsulent. Uddelegeringen dokumenteres og opbevares i medarbejderens per-

sonalemappe. Repræsentanten har ansvaret for, at arbejdet og aktiviteterne i uddannelsesnetværket/fæl-

lesudvalget koordineres med uddannelsesteamet/Videncentre EAMV og eventuelt studiesekretæren samt 

med uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen, hvis deltagelsen er uddelegeret. 

Repræsentanten forpligter sig til: 

• At deltage i møder. Hvis vedkommende er forhindret i at deltage i et møde, aftales nærmere med 

nærmeste chef med henblik på evt. at sende en suppleant. 
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• Forud for hvert møde drøftes mødets agenda igennem med uddannelseschefen/kursus- og efterud-

dannelseschefen, såfremt deltagelsen er uddelegeret til den respektive uddannelses uddannelsesle-

der/udviklingskonsulent. 

• At sikre sig den nødvendige bemyndigelse til fx at forpligte EAMV ressourcemæssigt. 

• At sørge for, at fællesdelen i studieordningen, som udarbejdes i uddannelsesnetværket, integreres i 

uddannelsens studieordning (kun fuldtid). 

• At bidrage til at udvikle uddannelsen, således at den matcher de lokale behov, som fx tilkendegives i 

uddannelsesudvalget/fællesudvalget, hos aftagervirksomhederne mv. 

• At sørge for, at den konkrete eksamensplanlægning som besluttes, koordineres med uddannelses-

teamet og studiesekretæren. 

• At afrapportere mødets beslutninger mv. til uddannelseschef/kursus- og efteruddannlseschef, ud-

dannelsesteam og uploade referatet i den respektive uddannelses styringsdokumenter.  

• At bidrage til netværkets opgaver med at tilrettelægge og gennemføre fælles efteruddannelsesakti-

viteter bl.a. med udgangspunkt i de lokale kompetencebehov. 

• Bringe viden ind fra EAMV omkring fx udviklingstendenser, uddannelsens faglige sammensætning 

mv., der vedrører studieordningen. 

 

Efter hvert møde er det EAMVs repræsentants ansvar at foretage de nødvendige koordineringer af beslut-

ninger/tiltag med den lokale uddannelsesplanlægning. 

Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny 

rammekontrakt.  

 

 


