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ZEALAND. Aftagerinddragelse i uddannelserne 
Model for uddannelsesudvalg og ekspertudvalg 
(Revision nov. 2019) 

 

Erhvervsakademiets systematiske kontakt til aftagere sker på flere fronter for altid at sikre uddannelser-

nes aktuelle relevans og rette videngrundlag.  En vigtig del af denne kontakt varetages i uddannelses-

udvalg, ekspertudvalg og andre former for systematisk og dokumenteret dialog med aftagerne. Udval-

gene nedsættes af bestyrelsen efter retningslinjer i erhvervsakademiloven. 1  

 

I ZEALAND ønsker vi ligeledes at bruge udvalgene til at medvirke i evaluering af hele uddannelser, vore 

egne og eksterne akkrediteringer og ikke mindst input til udvikling af fag/retninger/hele uddannelser. 

Uddannelsesudvalgenes ekspertise skal være med til at sikrer uddannelsernes videngrundlag (FoU og 

Erhverv). 

 

ZEALAND’s model for aftagerinddragelse struktureres på to (tre) niveauer: 
 

1. Lovbestemte uddannelsesudvalg for hvert sit uddannelsesområde indeholdende beslægtede 
Professionsbacheloruddannelser (PBA), Erhvervsakademiuddannelser (AK) og deltids Akade-
miuddannelser (AU) 
 

2. Ekspertudvalg for en enkelt uddannelse (PBA, AK, AU), eller fælles for nært beslægtede ud-
dannelser. Ekspertudvalgene refererer til de respektive uddannelsesudvalg.  
 

3. Anden form for systematisk og dokumenteret dialog med aftagere. Såfremt et uddannnelses-
udvalg vurderer at andre former for dialog med aftagere er mere hensigtsmæssig som erstat-
ning for eller supplement til at indhente aktuel viden på udvalgsmøder aftales disse former lø-
bende, herunder en systematisk tilbagemelding til uddannelsesudvalget. Andre former kan 
være ”nationale dialogfora”, videndage med inddragelse af aftagere, specifik dialog med ud-
valgte virksomheder.  
 

Uddannelsesudvalgene afholder to ordinære møder årligt, samt et formandsmøde med rektor/bestyrel-

sesformand. Ekspertudvalgene afholder det antal møder der anses for nødvendigt og refererer til ud-

valget. 

                                                        
1 Lovgrundlaget: I lov nr. 1614 af 26/12/2013 står der i § 20 følgende:  

 § 20. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst et uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. 

Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at ud-

byde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. 
Stk. 2. Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende ud-

dannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet, og om den regionale uddannelsesdæk-
ning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye 
undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, 
der vedrører uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen eller rektors godkendelse 
jf. § 12, stk. 5 om de dele af studieordningen inden for udvalgets område, der er institutionsspecifikke. 

Stk. 3. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet 
og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.  Uddannelsesudvalget sammensættes således, 
at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet. 

Stk. 4. 2 medlemmerne vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet, der er optaget inden for 
udvalgets uddannelsesområde. 

Stk. 5. 2 af medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere ved erhvervsakademiet, der fortrinsvis er beskæf-
tiget inden for udvalgets uddannelsesområde. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og 
anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsva-
rende område. 
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ZEALAND har 7 uddannelsesudvalg: 
 

 Fødevarer, sundhed, biotek og jordbrug 

 Byggeri, anlæg og miljø 

 IT og digital kommunikation 

 Teknisk produktion 

 Finans og økonomi 

 Salg, service, logistik og administration 

 Ledelse, innovation & entrepreneurship 
 

Ansvar for uddannelsesudvalg og ekspertudvalg 
 

Der udpeges en ZEALAND ansvarlig fra chefgruppen for hvert uddannelsesudvalg. Den ansvarlige chef 

har følgende opgaver: 

 Etablering og løbende supplering af uddannelsesudvalget incl. udpegning af udvalgsmedlem-
mer og valg af medarbejdere og studerende 

 Sørge for årlig mødeplan, mødeindkaldelse, dagsorden og afholdelse af møder 

 Kontakt mellem uddannelsesudvalg, evt. ekspertudvalg, andre former for dialog og ZEALAND’s 
rektor/chefgruppe, herunder til de relevante videnklynger. 

 Tilbagemelding til ledelsessekretariatet, som varetager årlig rapportudformning om udvalgenes 
virke til bestyrelsen. 

 

De tilforordnede studieledere deltager i uddannelsesudvalgsmøderne og er ansvarlige for de faglige 

dagsordenspunkter. 

 

De respektive studieledere er ansvarlige for ekspertudvalgene, enten enkeltvis eller som ”team”, og har 

i den forbindelse følgende opgaver: 

 Etablering af de nødvendige ekspertudvalg incl. udpegning af medlemmer 

 Mødeplan, mødeindkaldelse, dagsordener, referater mv. 

 Kontakt mellem ekspertudvalg og tilhørende uddannelsesudvalg 

 Tilbagemelding til ledelsessekretariatet, som varetager årlig rapportudformning om udvalgenes 
virke til bestyrelsen 

 

Ledelsessekretariatet (Kvalitet) udarbejder årligt en statusrapport til bestyrelsen om udvalgenes ar-

bejde. Én gang årligt afholdes et møde med bestyrelsesformanden og udvalgsformændene for at drøfte 

mere overordnede temaer af fælles interesse. 

 

Udpegning af uddannelsesudvalgs- og ekspertudvalgsmedlemmer 
 

Medlemmer af de uddannelsesudvalgene udpeges ud fra Lov nr. 1614, § 20, stk. 3, stk. 4 og stk. 5.  

De tilforordnede studieledere fremsætter forslag til uddannelsesudvalgsmedlemmer fra relevante orga-

nisationer og/eller virksomheder fra uddannelsernes geografiske interesseområde.  

 

Den EASJ ansvarlige akademichef afgør, hvem der opfordres til/udpeges som medlemmer af uddan-

nelsesudvalget. Uddannelsesudvalgsmedlemmer udpeges for en 4 årig periode.  

De respektive studieledere udpeger selv, eller i samarbejde, medlemmer til ekspertudvalgene. Ekspert-

udvalgsmedlemmer udpeges efter behov. 

 

Viser det sig vanskeligt at udpege relevante medlemmer fra organisationerne kan inviteres relevante og 

interesserede medlemmer ind fra virksomheder, regionale erhvervsråd, andre interessenter med inte-

resse i og viden om den pågældende uddannelse. 
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Oversigt over uddannelsesudvalgenes uddannelser og medlemmer 
 

Udvalg Fødevarer, sundhed, biotek og Jordbrug 

 

Uddannelser PBA uddannelser  

 Jordbrug 

AK uddannelser: 

 Fødevareteknolog 

 Procesteknolog 

 Laborant 

 Jordbrugsteknolog 

AU uddannelser: 

 Laboratorie- og bioteknologi 

 Ernæringsteknologi 

 Hygiejne og rengøringsteknologi  

 Sundhedspraksis 

Antal medlemmer 14 medlemmer incl. 2 medarbejdere og 2 studerende 

Zealand ansvarlig Akademichef Roskilde 

Tilforordnet udvalget  

 

 Studieleder Roskilde  

 Studieleder Slagelse (ansvarlig ekspertudvalg) 

 Center for Efteruddannelse (ansvarlig ekspertudvalg) 

Ekspertudvalg Følgende ekspertudvalg tilknyttes udvalget: 

 AU hygiejne og rengøringsteknologi  

 AU Sundhedspraksis 

 PBA Jordbrug & AK Jordbrugsteknolog 

Organisationer og 

institutioner 

 Dansk Industri 

 Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgiverforening 

 JID – Jordbrugsteknologerne i Danmark 

 Region Sjælland & Region Hovedstaden 

 KKR – Kommunerepræsentant 

 Vidensinstitutioner med relevante faglige miljøer 

 TL - Teknisk Landsforbund 

 KE - Kost & Ernæringsforbundet 

 HK/Dansk Laborant-Forening 

 FOA - Foreningen af Offentlige ansatte 

 3F 

 Socialpædagogisk Landforbund 

 

 

Udvalg Byggeri, anlæg og Miljø 

 

Uddannelser PBA uddannelser: 

 Bygningskonstruktør 

 Have-Park Ingeniør 

AK uddannelser: 

 Byggetekniker 

 Kort og landmålingstekniker 

 VVS Installatør 

 EL-Installatør 

AU uddannelser 

 Byggekoordinator 

Antal medlemmer 11 medlemmer incl. 2 medarbejdere og 2 studerende 

Zealand ansvarlig Akademichef Næstved 
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Tilforordnet udvalget   Studieleder Næstved  

 Studieleder Slagelse  

 Studieleder KU/Skovskolen (ansvarlig ekspertudvalg) 

Ekspertudvalg Følgende ekspertudvalg tilknyttes udvalget: 

 Have-Park Ingeniør 

Organisationer og 

institutioner 

 Dansk Byggeri 

 Danske Arkitektvirksomheder 

 Tekniq 

 IDA/DTU 

 Konstruktørforeningen 

 TL - Teknisk Landsforbund 

 Dansk Metal 

 JID – Jordbrugsteknologerne i Danmark 

 Danske Skov & Landskabsingeniører og Have-Park Ingeniører 

 

 

Udvalg IT og digital kommunikation 

 

Uddannelser PBA uddannelser: 

 Webudvikling 

 D-koncept 

AK uddannelser: 

 Datamatiker 

 Multimediedesigner 

AU uddannelser: 

 Informationsteknologi 

 Kommunikation og formidling 

Antal medlemmer 10 medlemmer incl. 2 medarbejdere og 2 studerende 

Zealand ansvarlig Akademichef Køge 

Tilforordnet udvalget  

 

 Studieleder Roskilde  

 Studieleder Køge 

 Studieleder Næstved 

 Studieleder Slagelse  

Ekspertudvalg  

Organisationer og 

institutioner 

 Dansk Industri/ITEK 

 Dansk Erhverv 

 ITU 

 Prosa 

 TL - Teknisk Landsforbund 

 HK – Samdata 

 Dansk Metal 

 

 

Udvalg Teknisk produktion 

Uddannelser AK uddannelser: 

 Produktionsteknolog 

 Automationsteknolog 

 Autoteknolog 

AU uddannelser 

 Innovation, produkt og produktion 

Antal medlemmer 8 medlemmer incl. 2 medarbejdere og 2 studerende 

Zealand ansvarlig Akademichef Slagelse 
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Tilforordnet udvalget  

 

 Studieleder Køge 

 Studieleder Slagelse 

 Center for efteruddannelse 

Ekspertudvalg  

Organisationer og insti-

tutioner 

 Dansk Industri 

 Dansk Erhverv 

 TL - Teknisk Landsforbund 

 Dansk Metal 

 Teknologisk Institut 

 

 

Udvalg Finans og økonomi 

 

Uddannelser AK uddannelser: 

 Finansøkonom 

AU uddannelser: 

 Finansiel Rådgivning 

 Økonomi og ressourcestyring 

Antal medlemmer 10 medlemmer incl. 2 medarbejdere og 2 studerende 

Zealand ansvarlig Akademichef Næstved 

Tilforordnet udvalget  

 

 Studieleder Næstved 

 Center for Efteruddannelse 

Ekspertudvalg  

Organisationer og  

institutioner 

 Dansk Erhverv 

 Finansrådet 

 Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

 Finansforbundet 

 Ledernes hovedorganisation 

 HK  

 Ejendomsadministration/ejendomsmæglere 

 

 

Udvalg Salg, service, logistik og administration 

 

Uddannelser PBA uddannelser: 

 International handel og markedsføring 

AK uddannelser: 

 Handelsøkonom 

 Markedsføringsøkonom 

 Serviceøkonom 

 Logistikøkonom 

 Administrationsøkonom 

AU uddannelser: 

 International handel og markedsføring 

 Retail 

Antal medlemmer 12 medlemmer incl. 2 medarbejdere og 2 studerende 

Zealand ansvarlig Akademichef Slagelse 

Tilforordnet udvalget  

 

 Studieleder Næstved 

 Studieleder Roskilde 

 Studieleder Køge (ansvarlig ekspertudvalg) 

 Studieleder Slagelse 

 Center for Efteruddannelse 



 

 Side 6 ı 6 

Ekspertudvalg Følgende særlig dialog tilknyttes udvalgets arbejde 

 Logistikøkonom 

 Administrationsøkonom 

Organisationer og 

institutioner 

 Dansk Erhverv 

 Horesta 

 Brancheorganisation for detailhandel 

 Turismeorganisation 

 Business Danmark 

 HK  

 SMV Danmark 

 

 

Udvalg Ledelse, innovation & entrepreneurship 

 

Uddannelser PBA uddannelser: 

 Innovation & entrepreneurship 

Diplom uddannelser: 

 Diplom i ledelse 

AU uddannelser: 

 Ledelse i praksis 

Antal medlemmer 12 medlemmer incl. 2 medarbejdere og 2 studerende 

Zealand ansvarlig Akademichef Nykøbing F. 

Tilforordnet udvalget  

 

 Studieleder Næstved 

 Studieleder Nykøbing F 
Center for Efteruddannelse 

Ekspertudvalg  

Organisationer og 

institutioner 

 KKR  

 Ledernes Hovedorganisation 

 Ledelsesfagligt institut 

 Fonden for entreprenørskab 

 Erhvervshus Sjælland 

 Center for Diplomledelse 

 TL – Teknisk Landsforbund 

 HK  

 


