#sdudk

Værdi for
samfundet

sdu.dk

Dekansekretariatet - Samfundsvidenskab

Udmøntning af den
uddannelsesstrategiske
målsætning
__________
Relevans i et
uddannelsesperspektiv

Marts 2020

sdu.dk

Dekansekretariatet - Samfundsvidenskab

#sdudk
Fakultetets vision er, at vi vil være dét samfundsvidenskabelige fakultet i Danmark, der mest intenst og
effektfuldt aktiverer viden og skaber værdi for samfundet.
Visionen er udfoldet i den uddannelsesstrategiske målsætning; Vores uddannelser er efterspurgte, og
miljøerne bag uddannelserne arbejder kontinuerligt med at sikre et optimalt fit mellem de studerendes
kompetencer og arbejdsmarkedets behov i et livslangt læringsperspektiv.
Vores uddannelser skaber værdi for samfundet ved,
at vi har et relevant uddannelsesudbud
at vores studerende har stærke og relevante faglige og tværgående kompetencer
at vi indgår i tæt samspil med det omgivende samfund
Vi ønsker, at miljøerne bag uddannelserne på fagniveau, uddannelsesniveau, institutniveau og fakultetsniveau arbejder aktivt med at løfte den uddannelsesstrategiske målsætning.

Et relevant uddannelsesudbud
SAMFs samlede uddannelsesportefølje både heltids-, deltids- og efter- videreuddannelser skal matche
og løbende tilpasses samfundets og arbejdsmarkedets behov. Samtidig skal vores uddannelsesudbud
og læringsformer også udfordre eksisterende praksis og have et innovativt perspektiv, så porteføljen er
relevant og efterspurgt både nu og i fremtiden - i et livslangt læringsperspektiv.
Vi skal anvende den nyeste forskning, bevægelser i samfundet og være på forkant med nye behov og
muligheder for læringsaktiviteter og uddannelsesudbud, så vores uddannelsesudbud til enhver tid er relevante. Vi skal bruge den forskningsbaserede tilgang til at være initiativrige og lade os inspirere både
internt og eksternt af nye muligheder.

De studerendes kompetencer
SAMFs studerende skal opbygge kompetencer til et meningsfuldt liv både professionelt, personligt - og
samfundsmæssigt. Vi skal uddanne dimittender til det første job efter endt uddannelse og til et helt arbejdsliv med arbejdsmæssig og personlig udvikling af en karriere 1.
De studerende skal opnå stærke faglige og akademiske kompetencer via forskningsbaseret undervisning og styrkes i tværgående kompetencer herunder at:
være løsnings- og handlingsorienteret i relation til væsentlige samfundsudfordringer
kunne indgå i tværdisciplinære samarbejder og
udvikle interkulturelle og digitale kompetencer.
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https://www.ed.ac.uk/employability/staff-information/what-why-employability-important/what-is-employability
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Vi skal have et strategisk og systematisk fokus på, at vores uddannelser arbejder med fremtidens kompetencebehov både faglige kompetencer, tværgående kompetencer og læringskompetencer med fokus
på sammenspil og synergier mellem disse.

Samspil med det omgivende samfund
SAMFs uddannelser skal gennem samspil og partnerskaber med det omgivende samfund sikre sammenhæng mellem uddannelserne og samfundets behov. Partnerskaber og praksisinddragelse skal være
integreret i uddannelserne, og dermed udvikle de studerendes faglige og tværgående kompetencer gennem arbejdet med konkrete (og tværfaglige) samfundsmæssige udfordringer.
Indgåelse af partnerskaber og praksisinddragelse som løsning af samfundsmæssige udfordringer kan
ske med øvrige fakulteter på SDU og øvrige uddannelsesinstitutioner, aftagere m.fl. Vi skal udnytte, at
SAMF’s tilstedeværelse på flere campusser, giver en unik mulighed for at være tæt på studerende, borgere, aftagere og andre interessenter.
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