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1 Vision og mission
UCC skal være et nationalt førende og internationalt anerkendt miljø
for professionsrelateret viden.
Ved at udvikle bacheloruddannelser, efteruddannelser og udbud af
konsulentydelser på et fundament af forskning og udvikling vil UCC
bidrage til Danmark som foregangsland for velfærdsuddannelser og
velfærdsarbejde nationalt og internationalt.
Forskning og udvikling i UCC skal udvikle og kvalificere professionernes
uddannelser og praksisfelter i et tæt samarbejde med UCC’s partnere;
regioner, kommuner, virksomheder og institutioner samt nationale
og internationale forskningsinstitutioner.
UCC’s politik og strategi for forskning og udvikling knytter an til følgende institutionelle, nationale og internationale juridiske og politiske retningslinjer og dokumentationsrammer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UCC 2020
Strategier for UCC’s programområder
UCC’s Strategi for Internationalisering (kommende)
UCC’s Udviklingskontrakt 2013/2014
Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (Lov
nr. 562 af 06/06/2007)
Udmeldebrev FFL 2013
Rektorkollegiets forskningspolitiske strategi
UC Viden
Bolognaprocessens målsætninger
OECD’s Frascati Manual fra 2002
U-Multirank
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2 Forskningspolitik

2.1

En stærk international forankring

Aktuel og opdateret professionsrelateret viden kan ikke begrænses til et nationalt, regionalt eller lokalt anliggende. UCC prioriterer derfor at indgå i både nationale og internationale samarbejdsrelationer, således at UCC hele tiden både informeres af og bidrager til udvikling af den nyeste viden. Dette kræver, at UCC
fremstår som en kompetent og attraktiv samarbejdspartner med betydelige
forskningskompetencer blandt medarbejderne samt en tydelig forsknings- og udviklingsprofil.
UCC bidrager til realisering af Bolognaprocessens målsætninger om, at al ’Higher
Education’ skal være baseret på ‘state of the art’ forskning og udvikling (R&D) mhp.
at skabe innovation og kreativitet i samfundet (Leuvenkommuniqué 2009). Målsætningen forudsætter, at antallet af ansatte med forskningskompetence øges.
UCC ønsker at bidrage til udvikling af nyeste viden ved at formulere, udforske og bidrage med svar på de udfordringer, som karakteriserer et moderne samfund. UCC
ønsker at styrke den sociale mobilitet på uddannelsesområdet og betragter sig
selv som en nøglespiller i relation til ambitionen om mere højtuddannet arbejdskraft i de europæiske lande. UCC’s velfærdsrettede arbejde skal samtidig give anledning til at styrke både den professionelles og brugerens demokratiforståelse
og -deltagelse, ligesom UCC’s udviklings- og forskningsarbejde altid varetages i et
inklusivt perspektiv, som understøtter ligebehandling og ligestilling.

2.2

Et stærkt forsknings- og udviklingsfundament

UCC har til formål at skabe ny viden i samspil med praksis mhp. at udvikle et forsknings- og udviklingsfundament for UCC’s bacheloruddannelser, efteruddannelser og
praksisfelter. Forskning og udvikling i UCC er karakteriseret ved at identificere, beskrive, udfordre og kvalificere svarene på de udfordringer, som relaterer sig til
professionernes uddannelser og arbejdsfelter. Forskning og udvikling i UCC udvikles derfor tæt på uddannelses- og professionspraksis, er ofte tværdisciplinær og
har innovation og udvikling af professionernes uddannelser og praksisfelter for
øje.
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2.3

Et stærkt prioriteringsgrundlag

De aktuelle politiske krav om evidens kan forstås som et politisk ønske om at etablere
det stærkest mulige grundlag for fremtidsrettede beslutninger og prioriteringer i relation til udviklingen af velfærdsydelser. Det er velkendt, at udviklingen af velfærd i
de kommende år vil blive ledsaget af et krav om meget begrænset økonomisk vækst,
samtidig med at nye sociale og samfundsmæssige udfordringer kalder på nye svar.
Det er således et vilkår, at der vil være en høj grad af usikkerhed og risiko, som skal
håndteres i forbindelse med udviklingen af velfærdsydelserne. Det er netop her, at
UCC’s potentiale for udvikling og kvalificering af uddannelse og praksis ligger.
Den umiddelbare opgave for UCC er at opbygge et kritisk og refleksivt forskningsmiljø, der kan identificere udfordringer og udviklingsmuligheder i uddannelser og praksis, med det sigte at omsætte forskningsresultater til udvikling og forandring, - herunder sikre at den løbende curriculumudvikling sker på et aktuelt og internationalt
orienteret videngrundlag, samt at internationale erfaringer systematisk inddrages i
udviklingen af professioner og praksis.
Det er UCC’s ambition at bidrage til et stærkt prioriteringsgrundlag gennem robuste
forskningsresultater, der tilgodeser samspillet mellem uddannelse, forskning og innovation. I UCC’s forsknings-og udviklingsprojekter sættes erfaringer fra uddannelserne og praksisfelterne, forskningsviden på internationalt niveau og en eksperimenterende og innovativ tilgang til mulige svar således i spil i én og samme videnspraksis.
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3 Forskningsstrategi
Strategien er en konkret udmøntning af forskningspolitikken og består af fire nøgleaktiviteter, som er beskrevet i det følgende afsnit. Forskning og udvikling i UCC
sigter mod bæredygtig udvikling af FoU området og er derfor både mål- og procesorienteret. Det betyder, at de fire nøgleaktiviteter både tager højde for levering af påkrævede forskningsresultater, organisationsopbygning samt videns- og
kompetenceudvikling for medarbejdere og studerende.

3.1

Strategiens fire nøgleaktiviteter

Følgende fire nøgleaktiviteter udgør kernen i UCC’s strategi mhp. operationalisering
af UCC’s forskningspolitik og for at styrke UCC’s nødvendige kapacitetsopbygning på
FoU-området foranlediget af aktuelle krav om øget "udviklings- og evidensbasering”,
"forskning i professionsfagene" i henhold til OECD's Frascati Manual, øget vidensbasering af UCC's uddannelser samt sikring af cirkulation mellem forskningsprogrammer
og praksisfelter.
•
•
•
•
3.1.1

Kapacitetsopbygning
Eksternt samarbejde og funding
Forskningsprogrammer som organisatorisk princip
FoU satsninger
Kapacitetsopbygning

Uddannelse, forskning og udvikling udgør UCC's kerneydelse. Forskning og udvikling
ses derfor som en integreret aktivitet, der ikke drives ved siden af, men sammen med
uddannelse. På FoU området er den umiddelbare opgave for UCC at opbygge et kritisk og refleksivt forskningsmiljø, der kan identificere udfordringer og udviklingsmuligheder i uddannelser og praksis, med det sigte at omsætte forskningsresultater til
udvikling og forandring, herunder sikre at den løbende curriculumudvikling sker på et
aktuelt og internationalt orienteret videngrundlag, samt at internationale erfaringer
systematisk inddrages i udviklingen af professioner og praksis. Den ny læreruddannelse – og på sigt udvikling af en ny pædagoguddannelse - er yderst centrale sigtepunkter i dette arbejde.
I perioden 2013-2015 er afsat ca. en milliard på finansloven til styrket udviklings- og
evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

FORSKNING OG UDVIKLING UCC 2013 -2015
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Anvendelsen af midlerne skal ske i henhold til OECD's Frascati Manual, som omfatter
en nærmere definition af forsknings- og udviklingsaktiviteter (herunder: grundforskning, anvendt forskning og eksperimentelt udviklingsarbejde). Væsentlige kriterier
for forsknings- og udviklingsarbejde i henhold til Frascati Manualen er: (a) FoU skal
baseres på state of the art, (b) viden skal tilvejebringes på et systematisk grundlag og
(c) den viden eller det produkt, som konstrueres gennem FoU-processen, skal bidrage
med nye erkendelser eller løsninger. Der vil derfor i UCC's arbejde med kapacitetsopbygning på FoU området være en skærpet opmærksomhed på at udvikle og omsætte
viden af høj kvalitet og som tilmed bidrager med nyt i forhold til professionernes uddannelser og praksisfelt.
I overensstemmelse med Bolognaprocessens målsætninger og Rektorkollegiets
forskningspolitiske strategi skal UCC’s kapacitetsopbygning bidrage til at sikre:
• Videnbasering af uddannelserne (state of the art forsknings- og udviklingsfundament). Herunder en konsolidering af videninfrastruktur og inddragelse
af både udøvere og brugere.
• At der inden for centrale vidensområder kan udøves forsknings- og udviklingsledelse på højt niveau, der formår at bringe forskning i cirkulation mellem forskningsprogrammernes forskningsmiljøer og praksisfelterne.
• At der udvikles og udbygges partnerskaber med nationale og internationale
aktører, herunder indgås passende konsortiedannelser med universiteterne
og professionernes arbejdspladser.
• At der sikres løbende bevillinger til ph.d. og post docs.
• At der i alle UCC's uddannelsesafdelinger arbejdes målrettet med rekruttering af forskeruddannede.
3.1.2

Eksternt samarbejde og funding

Internationale reformprocesser, såvel som national og sektoriel uddannelses- og
forskningspolitik, stiller nye og intensiverede krav til systematisk udvikling og udvidelse af eksternt samarbejde og ekstern funding. UCC skal fremadrettet skabe maksimal synergi mellem forsknings- og udviklingstiltag og øget internationalisering for at
indfri disse forventninger. Fremadrettet er det ambitionen, at der i alle FoUsatsninger som væsentlige elementer indgår nationale, såvel som internationale,
strategiske partnerskaber. Ligeledes er det ambitionen, at FoU-satsningerne har en
international dimension og/eller et internationalt projekt tilkoblet. Ligeledes vil medarbejdere, der arbejder på en satsning, være forpligtet på deltagelse i udveksling som
et led i projektdeltagelsen.
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Disse partnerskaber skal understøttes af national og international funding. Foruden
nationale fonde og puljer gælder det for den internationale funding, at følgende ressourcer systematisk skal udnyttes:
•
•
•
•
•
3.1.3

Horizon 2020
Erasmus for All
NordForsk
NordPlus
InterReg
Forskningsprogrammer som organisatorisk princip

UCC's forskningsprogrammer er det primære organisatoriske princip i forhold til UCC's kapacitetsopbygning på forsknings- og udviklingsområdet. UCC's forskningsprogrammer danner rammen om forsknings- og udviklingsprojekter, som udvikler og
omsætter ny viden i relation til forskningsprogrammets tema. Forskningsprogrammerne er herved med til at kvalificere videngrundlaget for UCC's professionsuddannelser på både grund- og videreuddannelsesniveau.
Forskningsprogrammerne bidrager til opbygning af et FoU-miljø gennem udvikling af
nye FoU-projekter, understøttelse af faglig dialog og samarbejde internt/eksternt og
nationalt/internationalt samt udvikling af kvaliteten af de enkelte FoU-projekter.
Forskningsprogrammerne kan betragtes som et FoU-miljø, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger i UCC, og som indgår i strategiske partnerskaber og samarbejder med fx kommuner og forskningsinstitutioner, nationalt og internationalt.
Hertil kommer, at det er et erklæret mål, at studerende så vidt muligt inddrages eller
tilknyttes igangværende FoU-aktiviteter mhp. at styrke uddannelsens videngrundlag
og praksisrelevans.
Forskningsprogrammerne danner rammen om de projekter, som initieres inden for
forskningsprojektet, og af de FoU-projekter, som initieres andre steder i organisationen (fx i Videreuddannelsen). Som deltager i et større FoU-projekt i UCC regi er man
således forpligtet på at deltage i og bidrage til opbygning af et relevant FoU-miljø af
høj kvalitet inden for et eller flere forskningsprogrammer.
Forskningsprogrammerne rammesætter de temaer, som UCC's forskning og udvikling
prioriteres i forhold til. De enkelte forskningsprogrammer og relaterede FoU satsninger vægtes ikke nødvendigvis ligeligt.

FORSKNING OG UDVIKLING UCC 2013 -2015
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3.1.4

FoU-satsninger

For at sikre bæredygtige faglige miljøer for FoU i UCC realiseres forskningspolitikken
via en række udvalgte tematiske FoU-satsninger. De valgte satsninger gælder for en
periode på minimum tre år og afspejler aktuelle udfordringer i UCC’s uddannelser og
professionernes arbejdsfelt – ligesom de peger fremad i forhold til de udfordringer,
som forventes at blive aktuelle i fremtiden. De valgte FoU-satsninger skal danne afsæt for konkrete forsknings- og udviklingsprojekter, som kan bidrage til at supplere
den eksisterende nationale og internationale forskning på området og herved bidrage til videngrundlaget for UCC's uddannelser.
Nedenfor uddybes beskrivelsen af UCC's forskningsprogrammer og de udvalgte FoUsatsninger.

FORSKNING OG UDVIKLING UCC 2013 -2015
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4 Forskningsprogrammer
Formålet med UCC's forskningsprogrammer er firdelt; et spørgende, et deltagende,
et producerende og et forandrings-orienteret formål, som alle aktiviteter under programmerne på forskellig vis relaterer sig til:

• Spørgende: Forskningsprogrammerne giver mulighed for at igangsætte og koordinere udforskning af forskningsspørgsmål, der rejses på grund- og videreuddannelser og i forskellige professionspraksisser. Forskningsprogrammerne
tilbyder kvalificering af de spørgsmål, der stilles, samt af den videre proces
mod formulering af et større forsknings- eller udviklingsprojekt. Derudover understøtter og faciliterer programmerne en spørgende tilgang til igangsatte projekter ved at rette opmærksomheden mod den forskningsviden, der allerede
findes, nationalt og internationalt, samt mod spørgsmålet om, hvordan professionernes praksis kan involveres, og hvordan den viden, der produceres, kan
implementeres eller finde anvendelse i uddannelse eller praksis.
• Deltagende: Forsknings- og udviklingsprogrammerne har til opgave at skabe
mulighed for, at medarbejdere i UCC kan deltage i større forsknings- og udviklingsprojekter, og at facilitere, at studerende på grunduddannelserne inddrages, hvor det er muligt og relevant. Undervisere, videnmedarbejdere, forskere
og studerende har en væsentlig opgave i at skabe udvikling i og for praksis, og
denne udfordring tages op ved, at man i forskningsprogrammerne arbejder
med at udvikle deltagende og involverende udviklings- og forskningsfora.

• Producerende: Forskningsprogrammerne understøtter produktion af forskningsviden i UCC og kvalificerer den viden, der produceres, således at den har
en høj forskningskvalitet. Det er et mål, at UCC's videnproduktion opnår en
kvalitet og en form, der anerkendes i det nationale og internationale forskningssamfund. Forskningsprogrammerne arbejder systematisk med udvikling
af forskellige metoder og formater for forskellige former for videnproduktion
og vidensformidling. Formidling af viden kan fx både ske i form af oversigter og
reviews over eksisterende viden, udredninger af aktuelle problemstillinger,
empiriske undersøgelser og analyser samt vurderinger og anbefalinger.
• Forandringsorienteret: Forskningsprogrammerne har et forandringsorienteret
formål. Med udgangspunkt i viden om eksisterende praksisser i grund- og videreuddannelse samt i professions-praksisser og på baggrund af den viden, der
produceres i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, udvikles forskellige
tiltag, der kan forandre praksis. Gennem FoU-projekter vil deltagerne opbygge
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erfaringer med, hvordan ny viden omsættes og implementeres i uddannelser
og i praksisser i samarbejde og samspil med feltets aktører.

4.1

Forskningsprogrammer og intern kapacitetsopbygning

FoU-programmerne danner rammen for en vifte af aktiviteter, der er organiseret
med henblik på at tilbyde forskellige former for deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter for medarbejdere i UCC. Med en kadence, der passer i interesser og arbejdstilrettelæggelse for den enkelte medarbejder og afdeling, har man som medarbejder i UCC mulighed for at indgå i skiftende former for deltagelse og engagementer
i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Nogle tilbud er meget brede, andre mere specialiserede. Nogle er interne, andre etableres i samarbejde med andre, heraf nogle i
national sammenhæng og andre i international sammenhæng. I perioder kan den enkelte deltage i forskningsprojekter og -processer, hvor der arbejdes intensivt med at
skabe viden, mens man i andre perioder kan deltage mere sporadisk i aktiviteter, der
sigter på at formidle og omsætte viden i organisationen.
For at sikre både kapacitetsopbygning og forskning af høj kvalitet og relevans er der i
regi af forskningsprogrammerne aktiviteter for både de få (typisk forskeruddannede
som designer, leder og gennemfører større projekter), for flere (typisk videnmedarbejdere, dvs. undervisere og konsulenter som deltager i dataindsamling, behandling,
analyse, omsætning og formidling med sparring fra erfarne forskere) og for de mange
(alle UCC's medarbejdere, fx i form af studiekredse, seminarer og konferencer):

for de få

4.2

for flere

for mange

Forskningsprogrammer i campusperspektiv

Forskningsprogrammerne skal ses i forhold til den fremtidige organisering, når UCC
samler sine aktiviteter i to campusser i Hillerød og København. Ved en målrettet ind-
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sats vil UCC allerede ved overgangen til campus have etableret de nødvendige stærke
forsknings- og udviklingsmiljøer, der skal samle vidensaktiviteter på tværs af UCC. I
disse forsknings- og udviklingsmiljøer vil man ikke kun møde underviseren, forskeren,
konsulenten og studenten, men også medarbejderen fra kommunen, læreren fra
grundskolen eller pædagogen fra institutionen. Disse personer vil på forskellig vis deltage i UCC's vidensaktiviteter omkring fælles problemstillinger og dermed bridrage til
en anvendelig og operationaliserbar produktion af viden.
Den åbne campusorganisering vil bidrage til at gøre UCC genkendelig som én samlet
institution for higher education i Europa.

FORSKNING OG UDVIKLING UCC 2013 -2015
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5 FoU-satsninger
For at sikre en fokuseret og kvalificeret anvendelse af de tildelte midler til forskning
og udvikling, som matcher de udmeldte kriterier 1, og for at understøtte en opbygning
af bæredygtige faglige FoU-miljøer i de enkelte forskningsprogrammer (fx via
ph.d.'er, post doc's samt internt og eksternt finansierede FoU-projekter) er der formuleret to henholdsvis tre specifikke tematiske satsninger under hvert forskningsprogram. Se figur:

Didaktik og Læringsrum

Satsning 1 + Satsning 2 + Satsning 3

Diversitet og Social Innovation
Satsning 4 + Satsning 5

Ledelse og Organisatorisk Læring
Satsning 6 + Satsning 7

Sundhed og Krop

Satsning 8 + Satsning 9

I perioden 2013 – 2015 prioriteres forskningsprogrammet Didaktik og Læringsrum og
de dertil relaterede satsninger højest. Forskningsprogrammet Diversitet og Social Innovation samt forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring vægtes lige,
mens forskningsprogrammet Sundhed og Krop vægtes mindst. Vægtningen er begrundet i, at UCC, som en meget central aktør på lærer- og pædagoguddannelsesområdet, ønsker at bidrage aktivt til en fortsat udvikling af viden om pædagogik, didaktik
og læring. UCC tager herved afsæt i de stærke fagmiljøer, som allerede findes i organisationen, og bidrager gennem øget FoU-aktivitet, i samarbejde med nationale og
internationale parter, til en fortsat styrkelse af professionsuddannelsernes videngrundlag.

Den præcise vægtning mellem de forskellige forskningsprogrammer og satsninger vil
fremgå af de årlige budgetter.

FORSKNING OG UDVIKLING UCC 2013 -2015
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5.1

De udvalgte FoU-satsninger

Alle satsninger skal ses i relation til følgende perspektiver:
• Udvikling af velfærdssamfundet: UCC's forskning skal bidrage til udvikling af
velfærdssamfundet, herunder sikring af uddannelse af høj kvalitet til alle. Den
nationale ambition om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre
mindst en ungdomsuddannelse anlægges således en særlig betydning også i
UCC's FoU-satsninger.
• Sammenhæng i uddannelse og læring: Forskning og udvikling i relation til uddannelse og læring sker i et 0-18 års perspektiv mhp. at udvikle ny viden om
sammenhæng og overgange.
• Innovation og ny teknologi: Forskning og udvikling i UCC skal bidrage til kvalificeret anvendelse af ny teknologi og relevante sociale innovationer.
• Tværprofessionelt samarbejde: Det er en grundlæggende ambition, at mulighederne for relevant, tværprofessionelt samarbejde fortsat udforskes og udvikles. Flere af de nævnte satsninger vil derfor oplagt kunne adresseres i et
tværprofessionelt perspektiv
5.1.1

Satsninger under Didaktik og Læringsrum

1. Læring i dagtilbud: Satsningsområdet sætter fokus på at udforske, hvordan læringsbegrebet forstås og omsættes i dagtilbud, samt hvordan man inden for de givne
rammer kan udforske og operationalisere et konstruktivt læringsbegreb. Satsningen
skal ses i relation til aktuelle ambitioner om reformer på dagtilbudsområdet, kvalificering af overgange fra dagtilbud til skole samt mulighederne for at udforske og beskrive varierede tilgange til læring i dagtilbud set i et internationalt og komparativt
perspektiv.
2. Lærerekspertise: Satsningsområdet sætter fokus på at udforske aktuelle didaktiske
problemstillinger med henblik på udvikling af lærerekspertise i forhold til at kunne
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i grundskolen. Der sættes endvidere fokus på klasserumsledelse, relationskompetence, samt kompetence i forhold til
arbejdet med differentierede læringsmuligheder.
3. Fagdidaktik: Satsningsområdet sætter fokus på opbygning af et fagdidaktisk FoUmiljø. I relation til de fagspecifikke didaktiske problemstillinger prioriteres fagene:
dansk, matematik og science. Hertil kommer et prioriteret fokus på digitalisering.
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5.1.2

Satsninger under Diversitet og Social Innovation

4. Inklusions- og eksklusionsformer blandt unge i uddannelse: Satsningsområdet sætter fokus på at udforske, hvilken betydning organisationsformer, skolekultur og didaktiske tilgange har for unges mulighed for inklusion, udvikling og læring. Overgange
mellem grundskoleforløb og videre uddannelsesforløb (herunder vejledning) indtænkes som et væsentligt element i denne satsning. Under satsningen prioriteres udforskning relateret til social udsathed og multikulturalitet.
5. Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder: Satsningsområdet
sætter fokus på at udforske, hvordan de professionelle kan samarbejde om at skabe
inkluderende miljøer således, at alle børn, unge og voksne (herunder udsatte grupper
i særligt udsatte positioner) kan deltage i udviklende og lærerende aktiviteter i de
pædagogiske institutioner samt tilbydes lige muligheder i sundhed. Der kan fx sættes
fokus på tværprofessionelt samarbejde i socialpædagogiske indsatser, lærer/pædagog-samarbejde i forbindelse med indførelse heldagsskole eller på samarbejde mellem pædagoger og sundhedsfagligt personale i dagtilbud mhp. øget inklusion.
5.1.3

Satsninger under Ledelse og Organisatorisk Læring

6. Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis: Satsningsområdet sætter fokus på at
udforske muligheder og dilemmaer i relation til ledelsens arbejde med strategisk og
konkret at lede den daglige og helt praksisnære kerneydelse i dagtilbud, på skoler og
i sundhedsvæsenet.
7. Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv: Satsningsområdet sætter fokus på
at udforske, hvordan vidtrækkende forandringsambitioner (fx i forhold til undervisningen i skolen, den pædagogiske praksis i dagtilbud eller den daglige praksis i sundhedsvæsenet) realiseres og/eller hindres gennem organisatoriske læreprocesser.
Satsningsområdet sætter desuden fokus på at udforske, hvordan nye praksisbaserede tilgange til læring – både i et grunduddannelses- og i et efteruddannelses- og
kompetenceudviklingsperspektiv – kan udvikles og realiseres. Satsningen skal både
ses i lyset af et øget internationalt fokus på vidtrækkende reformer på skoleområdet
og aktuelle nationale ambitioner i forhold til radikal udvikling af professionernes arbejdsfelt, fx Ny Nordisk Skole. Under dette satsningsområdet kan der blandt andet
sættes fokus på, hvordan forskellige praksisudviklende koncepter inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige felt (fx inklusionskoncepter, udskolingsprofiler, Trin for
Trin, Classroom Management, CL, sundhedsfremmende koncepter osv.) praktiseres,
og hvilken betydning det har for deltagernes læring og udvikling.
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5.1.4

Satsninger under Sundhed og Krop

8. Sammenhængende patientforløb: Satsningsområdet sætter fokus på at udforske,
hvordan strukturelle, kulturelle og tværfaglige forudsætninger for læring i en organisatorisk kontekst er af betydning for ambitionen om at etablere sammenhængende
evidensbaserede patientforløb og samtidig optimere patientsikkerheden.
9. Ny teknologi i sundhedsarbejdet: Ny teknologi indgår i mange sammenhænge i de
sundhedsprofessionelles hverdag og ny teknologi præsenterer stadig nye muligheder
og udfordringer, der rammer bredt ind i professionsuddannelserne og velfærdsinstitutionerne. Vores viden inden for feltet er endnu utilstrækkelig, og forskning kan være aktuel ved at bidrage til dokumenteret viden om bl.a. it i læreprocesser, på sundhedsområdet og inden for planlægning og datahåndtering, samt ved at belyse, hvad
anvendelse af computerbaseret teknologi betyder for professionsforståelsen og
praksisudøvelse.

5.1.5

Andre områder

Det er vanskeligt på tilfredsstillende vis at tilgodese UCC's mindre uddannelser og deres videngrundlag i ovenstående. Derfor afsættes mindre FoU-puljer til nedenstående områder. Puljerne kan anvendes til medfinansiering af FoU-projekter. De nævnte
uddannelser har derudover, som alle andre uddannelser i UCC, mulighed for at tænke sig ind i de ovenfor nævnte satsninger.
• Fysioterapi
• Psykomotorik
• Tekstilformidling
• Tegnsprog og tolkning

5.2

Opbygning af en FoU-satsning

En FoU-satsning er en fokuseret og strategisk forskningsprioritering inden for et
forskningsprogram. Det primære formål med en satsning er at skabe en fokuseret
indsats, som kan være med til at udvikle videngrundlaget for UCC's uddannelser. Dvs.
viden som er i dialog med, og som kan informere og udfordre professionernes uddannelse og praksisfelt. Det er derudover et væsentligt formål, at satsningerne skal
bidrage til kapacitetsopbygning i forhold til forskning og udvikling i UCC. Til hver satsning hører derfor en intenderet organisering samt en række formater (dvs. forsknings- og udviklingsaktiviteter, ph.d'er, gæsteforskere samt seminarer/konferencer),
som hver især kan bidrage til forskellige former for videnudvikling og videnomsæt-
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ning. Det er en ambition, at satsningerne under forsknings- og udviklingsprogrammerne skal udvikle sig til bæredygtige FoU-miljøer, som hver især kan udgøre grundlaget for en masteruddannelse.
5.2.1

Formater for videnproduktion og vidensdeling i en satsning

For at sikre aktuel videnudvikling af høj kvalitet og for at sikre, at den viden, som
produceres i forbindelse med en konkret satsning, omsættes i praksis og ikke mindst
indgår som en del af videngrundlaget for UCC's uddannelser, er det væsentligt, at
hver satsning rummer forskellige formater. Der arbejdes pt. med nedenstående formater (se figur + efterfølgende tekst).
Det er ikke alle formater, som realiseres i hver satsning. Hver satsning bygges op i
henhold til aktuelle behov for videnudvikling og videndeling, eksterne samarbejdsrelationer, økonomi, fundingmuligheder mv.

Seniorforsker

Post doc 1

Post doc 2

Andre

PARAPLYPROJEKT

Del 1

Del 2

FoU
projek
ter

Del 3
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Partnerskabsprojekt
Ph.D

Ph.D

Studiekreds,
seminarer og konferencer
Internationalt
netværk

Nationalt
netværk

• Seniorforsker: Seniorforskeren er en erfaren forsker, som er med til at udvikle
det forskningsfelt, som satsningen indrammer, både teoretisk og metodisk. Seniorforskeren har et særligt ansvar for medarbejdere i forskeruddannelse, for
sparring/kvalitetssikring af igangværende projekter samt for deltagelse i nationale og internationale partnerskaber og netværk, herunder arbejdet med eksterne forskningsansøgninger.
• Post docs.: Der etableres post doc-projekter i relation til hver satsning for at
sikre et robust miljø samt internationalt samarbejde.
• Ph.d. projekter: Der arbejdes strategisk på at få finansieret ph.d.-projekter,
som kan understøtte arbejdet i hver satsning.
• Paraplyprojekt: Et paraplyprojekt er et større, typisk internt, forsknings- og udviklingsprojekter, hvor medarbejdere gennem deltagelse i forskellige delprojekter bidrager til udforskning og videnomsætning i forhold til et specifikt
overordnet forskningsspørgsmål (i relation til den valgte satsning). Paraplyprojektet ledes typisk af forskningsprogramlederen eller af en seniorforsker, og
kan bestå af flere delprojekter med hver sin afgrænsede undersøgelsesopgave
eller videnomsætningsopgave. Der er således mulighed for at involvere medarbejdere med forskellige kompetenceprofiler (jf. nedenfor) i paraplyprojekterne.
Flere af de forskellige delprojekter under en satsning formuleres med et særligt praksis- eller uddannelsessigte for øje. Fx kan samarbejde med kommuner
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inspirere til konkrete undersøgelser/interventioner, ligesom uddannelsernes
faglige miljøer (lokalt og nationalt) skal inspirere til konkrete relevante delprojekter – mhp. styrkelse af uddannelsernes videngrundlag.
• Andre FoU-projekter: Større FoU-projekter i UCC knyttes, hvis det er relevant,
til en satsning.
• Partnerskabsprojekt med kommuner/virksomheder/NGO: Det prioriteres, at
der under hver satsning indgås strategiske partnerskaber med en kommune/virksomhed/NGO med henblik på fælles videnudvikling og -omsætning.
• Internationale netværk, udveksling og gæsteprofessorer: For at sikre løbende
input og kvalificering af et forskningsmiljø under opbygning og udvikling etableres internationale kontakter i relation til hver satsning. Det vil endvidere blive
prioriteret at etablere medarbejder- og studenterudveksling – samt besøg af
gæsteprofessorer – i relation til de specifikke satsninger og de etablerede internationale samarbejdsrelationer.
• Seminarer + konferencer + gå-hjem-møder: For at sikre løbende videndeling,
samt bred involvering af medarbejdere fra UCC's uddannelser etableres forskellige former for seminarer, konferencer og gå-hjem-møder.
• Studiekredse: I forbindelse med hver satsning prioriteres det at etablere studiekredse, hvor en større gruppe medarbejdere i UCC kan bidrage til og få indsigt i udvalgte dele af det materiale og de fund, som der arbejdes med i de relaterede forskningsprojekter. Med henblik på at udvikle partnerskabstanken vil
det være oplagt også at involvere medarbejdere fra fx kommuner i sådanne
studiekredsaktiviteter.
5.2.2

Videnomsætning og formidling

Videnomsætning og formidling, herunder skriftlig publicering er en integreret og højt
prioriteret del af alle FoU-projekter. I hvert projekt sættes der særskilte midler af til
netop sådanne aktiviteter, så det sikres, at alle FoU-projekter resulterer i relevant videnomsætning og formidling/publicering. UCC arbejder målrettet på at udvikle nye
formater for forskningsformidling, som er relevante og anvendelige for målgruppen,
herunder i særlig grad professionernes uddannelser og praksisfelter.
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5.2.3

Videnarkitektur: Videnomsætning i uddannelse og praksis

Den beskrevne organisering i satsninger er udarbejdet med blik for både kravet om
forskningsmæssig kvalitet (jf. dokumentationskrav), UCC's medarbejderstab (interesser og kompetencer) samt det meget væsentlige formål med videnomsætning i professionernes uddannelser og praksisfelter (styrkelse af videngrundlaget).
Spørgsmålet om videnomsætning i uddannelse og praksis har en særlig prioritet, da
der fortsat er behov for metodeudvikling og nytænkning på dette felt. Nedenfor præsenteres konkrete virkemidler, som vil kunne bidrage til en "videnarkitektur", der kan
styrke videnomsætning i uddannelse og praksis.
• Strategisk allokering af medarbejdere. Hvert fagmiljø/faggruppe/uddannelseskreds bør have mindst én medarbejder, som er involveret i relevant forskning.
Allokering sker derfor i et samarbejde mellem FoU-afdeling og programområder.
• Dobbeltundervisere: Der kan sættes ressourcer af til medarbejdere, som har
deltaget i FoU-aktiviteter, og som underviser i en kortere periode (i et bestemt
tema) sammen med en underviser på grund- eller videreuddannelse.
• Uddannelsespakker: Delprojekter under paraplyprojekterne kan oplagt handle
om at udvikle konkrete "uddannelsespakker", dvs. bud på viden, litteratur og
aktiviteter, som kunne udgøre indholdet i bestemte uddannelsesmoduler både
på grund- og videreuddannelsen.
• Lektorkvalificering og postlektorkvalificering: Målrettes i højere grad kapacitetsopbygning på FoU-området. Udvalgsarbejde er igangsat.
• Systematisk samarbejde med professionspraksis: Fx gennem forskningscirkler
eller konferencer.
• Inddragelse af studerende i FoU-aktiviteter: Dette punkt kræver fortsat en særlig indsats og forudsætter udvikling af konkrete modeller herfor.
• Udarbejdelse af specifikke reviews og forskningsoversigter: Med særlige uddannelsesmæssige (fx fag) eller praksisrelaterede formål for øje.
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5.3

Resultatmål for UCC's FoU politik og strategi

For at konkretisere målene for arbejdet med realisering af nærværende politik og
strategi på forsknings- og udviklingsområdet er der formuleret følgende tre resultatmål, som i særlig grad sigter mod videnomsætning i uddannelse og praksisfelt.
Det er målet at:
1. Professionsuddannelsernes studieplaner er baseret på nyeste state of the art viden. De enkelte uddannelser (dekaner/chefer) forpligter sig på at sikre dette, ligesom forskningsprogrammerne skal bidrage til at tilvejebringe den relevante viden
hertil.
2. FoU-projekterne bidrager til udvikling af modeller/værktøjer/tilgange, som kan
anvendes af professionelle aktører i praksis. Ikke nødvendigvis alle men en stor del
af UCC's FoU-projekter sigter mod at udvikle modeller/værktøjer/tilgange, som
kan anvendes i praksis. Samtidig eksperimenteres med hvilke "vidensformater",
der understøtter konstruktiv omsætning af ny viden i praksis.
3. Ny viden omsættes i konkrete uddannelsestilbud. På baggrund af dele af UCC's
FoU-portefølje og de deraf afledte resultater udvikles et eller flere specialiseringsmoduler/uddannelsesforløb. De ny uddannelsestilbud skal således være baseret på nyeste viden inden for det givne område. Undervisningen vil oplagt (delvis) kunne varetages af forskere/videnmedarbejdere, som har deltaget i de FoUprojekter, der ligger til grund for arbejdet med det pågældende specialiseringsmodul/uddannelsesforløb.
5.3.1

Kompetenceprofiler i en FoU-satsning

For at kunne indfri ambitionen om videnudvikling, videnomsætning og ikke mindst
kapacitetsopbygning internt i UCC indgår der forskellige medarbejderprofiler i en
satsning. Medarbejdere, som rekrutteres internt i UCC, vil blive tilknyttet forskningsprogrammet/satsningen med en så stor timeandel, at der er mulighed for at deltage i
sammenhængende forsknings- og udviklingsprojekter. Samtidig sikres det, at de fleste medarbejdere fortsat har en tilknytning som underviser/konsulent til UCC's uddannelser og praksisudviklingsforløb, således at ny viden løbende udfordres af og
omsættes i uddannelse og praksis. Der tages afsæt i følgende kompetenceprofiler:
Kompetencer

Titel (på sigt)

Forskningskompetence på seniorniveau
(typisk eksternt rekrutteret seniorforsker/lektor/professor)

Docent
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Forskeruddannet

Forsker

Forskeruddannet i post doc forløb

Post doc

Under forskeruddannelse

Ph.d.-studerende

Realkompetence i FoU

Videnmedarbejder

Undervisningskompetence

Videnmedarbejder

Praksisudviklingskompetence

Videnmedarbejder

Studerende på bachelorniveau
(tilknytning i forbindelse med bachelor projekt)

Studerende

FORSKNING OG UDVIKLING UCC 2013 -2015

22

6 Styring og ledelse
Da ovenstående politik og strategi for forskning og udvikling i UCC kræver indsatser
på tværs af hele organisationen, samt involverer medarbejdere fra alle uddannelsesafdelinger, er det afgørende, at der sikres en koordineret styrings- og ledelsesindsats
både i og på tværs af alle tre dekanområder således, at der bliver tale om et reelt organisationsudviklingsprojekt.
Der arbejdes derfor med følgende ansvarsfordeling:
• Bestyrelsen har det overordnede ansvar for FoU i overensstemmelse med mål,
indikatorer og milepæle, fastlagt i UCC’s udviklingskontrakt for perioden
2013-2014. Bestyrelsen godkender de overordnede prioriteringer i budget
2013 samt skal tilse at finanslovsbevillingerne anvendes i overensstemmelse
med hjemmelsgrundlaget. Bestyrelsen godkender UCC’s strategiske grundlag.
• Rektor & rektorat godkender UCC’s forskningspolitik og beslutter de overordnede budgetmæssige prioriteringer i forbindelse med kapacitetsopbygning på
FoU-området. Rektoratet beslutter de strategiske FoU-satsninger. Rektoratet
har ansvaret for institutionelle partnerskaber og samarbejdsaftaler. Rektoratet har ansvar for UCC’s strategiske grundlag og skal sikre den overordnede
strategiske sammenhængskraft.
• Forskningschef & dekaner har i fællesskab ledelsesansvaret for realisering og
organisatorisk understøttelse af UCC’s FoU-politik. Forskningschefen har, med
reference til rektor, initiativ- og koordineringsforpligtigelsen. Forskningschefen disponerer de til FoU afsatte midler i henhold UCC's forskningspolitik- og
strategi. Forskningschef og dekaner sikrer implementeringen af de strategiske
FoU-satsninger.
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