
 

 

          
Forslag til temaer 2017: 
Resultatkontrakt indgået mellem Erhvervsakademi Sjællands bestyrelse og rektor Ulla Skaarup for perioden 1/1 2017 – 31/12 2017.  
Afrapporteringen finder sted i januar 2018 og kontraktperioden afsluttes med en kort statusrapport. Temaerne for 2017 godkendes på bestyrelsesmøde den 23/3 17. 

 

STRATEGISKE TEMAER 
 

MÅL i 2017 for US 
 

INDSATSER i 2017 for US 
 

Succeskriterier/Verifikation  
 

Vægtning 
(%) 

Resultatmål 1.  
Et dynamisk og sammen-
hængende Erhvervsakademi 

1.1. Samlede studiemiljøer i 5 byer 
 
 

Bygningssituationen for EASJ Køge og 
EASJ rektoratet er afklaret og evt. 
byggerier planlagt. 

Besluttet plan for revision af 
bygningssituationen i Køge. Verificeret 
ved Bestyrelsesreferat. 

10 % 

Resultatmål 2.  
Uddannelsesudvikling, Kva- 
litet og internationalisering 
 

2.1. 
Fastholdelsesplaner er revideret og 
EASJ uddannelsernes gennemførsels-
procenter er forbedret med xx % på 
alle uddannelser. (jvnf. UVK) 

Planer revideres og implementeres på 
afdelinger       

Planer revideret og indsendt til 
Kvalitet. 
Forbedring i 2017 svarer til mål i 
udviklingskontrakten 

10 % 

2.2.  
Internationalisering.  
Udgående mobilitet øget med 2 %. 
i 2017 

Revideret international strategi tilpasset 
til aktuel national strategi (efterår 2017) 
 
Øget fokus på praktik for internationale 
studerende i danske virksomheder 

Revideret strategi ultimo 2017. Match 
aktiviteter planlagt og testet regionalt 
(og/eller med Copenhagen Capacity) 
16 % af dimittenderne i studie- eller 
praktikophold i udlandet. 

10 % 

Resultatmål 3. 
De studerende 
 
 

3.1. 
Undervisningskvalitet. 
Studerendes arbejdsindsats vurderes 
at ligge på 37 timer om ugen 

Det pædagogiske grundlag fokuseres i 
retning af inddragelse af studerendes 
arbejdsindsats og øvrige strategiske 
indsatser 

Drøftelse i hoved pædagogisk udvalg 
og input til strategiske indsatser for 
2018 
 

20 % 

Resultatmål 4.  
Erhvervslivet og aftagerne 
Videngrundlag og relevans 
 

4.1. 
FoU og Videngrundlaget er aktivt 
integreret i undervisningen. 

Videnklyngearbejdet følges og vurderes i 
forhold til strategiske indsatser, herunder 
kvalitetsarbejdet 

Rapport fra Kvalitet og CfEU indgår i 
ledelsesarbejdet. Verificeres ved 
referater 

10 % 

4.2.  
Job og karrierefokus. 
Udviklingskontraktens mål for 
relevans er opfyldt for 2017 og  
EASJ uddannelsernes 
beskæftigelsesgrad er steget. 

Relevansarbejdet sikres via opfølgning på 
arbejdet med uddannelsesudvalg, 
ekspertudvalg og videnklyngearbejdet. 
 
Job- og karrierefokus formidles til alle 
afdelinger 

2 årlige statusrapporter fra Kvalitet 
videreformidles til bestyrelsen, der 
drøfter samarbejdet med udvalgene 
 
Max. 6/21 uddannelser har højere 
ledighed end 9% 

20% 

Resultatmål 5.  
EASJ Organisationen 

5.1. Kvalitetssystemet er revideret og 
ændringer er gennemprøvet og 
implementeret.  

Hele organisationen engageres via kursus, 
genopfriskning og nyudvikling af best 
practice på forløb i foråret 2017 

Positiv institutionsakkreditering i 2018 
Vurdering ultimo 2017 baseret på 
genakkrediteringsproces 

20 % 

 


