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Hvad er forskningstilknytning?
Videngrundlaget i de mellemlange videregående uddannelser er karakteriseret ved begreber
som forskningstilknytning samt udviklings- og professionsbasering.
Forskningstilknytning er i lov om mellemlange videregående uddannelser defineret som
hurtig inddragelse af viden om forskning og forskningsresultater inden for et fagområde.
Det er altså et krav til professionsbacheloruddannelserne og til Centrene for Videregående
Uddannelser (CVU’erne) om at inddrage nationale og internationale forskningsresultater i
undervisningen og om at samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner.
Universiteterne er ifølge universitetsloven forpligtede til at yde forskningstilknytning. Af
universitetsloven fremgår det, at ”universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse uden
forskning”.
Forskningstilknytning indebærer, at forskningsinstitutioner og CVU’er systematisk skal
samarbejde om indholdet af uddannelser og faglig udvikling. Det er en forudsætning for
samarbejdet, at universitetet har relevant forskning i forhold CVU’ernes uddannelser og
udviklingsarbejder. Det vil sige, at der er en orientering af forskningsydelser mod problemer i praksis og professioner og de udviklings- og professionsbaserede uddannelsers behov.
Den konkrete udmøntning af forskningstilknytningsforpligtigelsen, dvs. beslutning om de
konkrete forskningstilknytningsinitiativer, prioriteringen af midler til forskningstilknytning
og valget af konkrete samarbejdspartnere til de enkelte initiativer foretages lokalt på det
enkelte CVU.
Forskningstilknytningen kan eksempelvis ske ved:
•
•

•

At lærere på CVU'er gennemfører kandidat-, master- eller forskeruddanner eller deltager i efteruddannelsesforløb, seminarier, konferencer m.v. på et universitet.
At universiteter og andre forskningsinstitutioner inddrages i CVU'ers udviklingsprojekter eller, at CVU'er deltager i relevante forsknings- og udviklingsprojekter ved universiteterne.
At der etableres adgang til forskningsbiblioteksdatabaser m.v. eller anden online information om den nyeste forskning og nye undervisningsmaterialer m.v.

For evt. faktuelle spørgsmål: fuldmægtig Jon Jespersen, Undervisningsministeriet,
telefon 3392 5283.
1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne.

