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Baggrund og indledning
Lovbekendtgørelse nr. 597 af 3. marts 2015 (Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)) giver en række muligheder for at understøtte og anerkende talentindsatsen på de videregående uddannelser.
Erhvervsakademi Aarhus har allerede gennem en årrække arbejdet målrettet med at sikre tilbud til særlige talenter samt give formel anerkendelse for ekstraordinære aktiviteter og resultater.
Loven giver mulighed for at styrke talentindsatsen på bl.a. disse områder:
1: Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset
2: Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset
3: Udbud af enkeltfag til talentfulde elever i ungdomsuddannelser
Denne talentstrategi beskriver hvordan disse indsatser vil blive udmøntet samt hvilke øvrige
aktiviteter der vil kunne udløse anerkendelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Grundlæggende principper/begrebsafklaring
Erhvervsakademi Aarhus’ talentbegreb er bredt. Talent handler om særlige evner, der kan
være af traditionel teoretisk/boglig karakter, men talent kan også være særlige evner inden
for f.eks. samarbejde, kreativitet og innovation.
Derudover handler talent i høj grad om det personlige ambitionsniveau i forhold til studiet –
og dermed om motivation og vilje, der er en forudsætning for at lykkes med de evner, man
har.
Erhvervsakademisektoren har en unik mulighed for og forpligtelse til at opdage og udpege
de unge talenter, der er særligt disponerede for at koble teori og praksis. Disse studerende
kan gøre en stor forskel for de virksomheder, de kommer til at arbejde i, og dermed for samfundet.
Talenterne kan opdages og udpeges i forbindelse med rekruttering til særlige forløb med
ekstrakrav til deltagerne, i forbindelse med semestersamtaler/personlige afklaringssamtaler i
forbindelse med studiet og/eller på baggrund af opnåede resultater ved eksamen eller konkurrencer.
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Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter
på eksamensbeviset
Dimittender fra Erhvervsakademi Aarhus vil modtage anerkendelse – i form af et bilag til eksamensbeviset – for vellykket deltagelse i faglige aktiviteter, der ikke indgår i den øvrige undervisning. Disse faglige aktiviteter skal dels understøtte formålet med den uddannelse, den
studerende er optaget på, dels styrke uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet.
Erhvervsakademi Aarhus giver særligt dygtige og højt motiverede studerende mulighed for at
påtage sig en ekstraordinær arbejdsbelastning, der udløser ekstra ECTS-point.
Et eksempel her på er talentforløbet ”Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser”,
der gennemføres i 2020:
•

Faget ‘Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser’ giver ny indsigt i gruppedynamikker og innovationsprocesser. Det forbinder teoretisk viden med praktisk
træning. Faget er en del af akademiets talentprogram og et værdifuldt supplement til
det daglige uddannelsesprogram med et bredt udbytte. De studerende arbejder sammen på tværs af uddannelser. Deres opgave er at arbejde med samfundsudfordringer
og præsentere arbejdet for et dommerpanel, der bedømmer løsningerne i forhold til
tværfaglighed, realiserbarhed, nytænkning, innovation og bæredygtighed. Faget svarer til 5 ECTS-point og afsluttes med en individuel erhvervscase og mundtlig eksamen.

Tilsvarende talentforløb vil blive oprettet fremover.
Nedenfor er en række eksempler på andre ekstraaktiviteter, der vil kunne anerkendes som
faglige ekstra-curriculære aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Iværksætterlinjen på markedsføringsøkonomuddannelsen
Frivillig deltagelse i ekstra studieaktiviteter såsom korte kurser i iværksætteri
Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter
Praktik i egen virksomhed i studentervæksthuset GROW (Sønderhøj 30)
Særligt tilrettelagte sprog-/kulturkurser
Ekstraordinære resultater, som f.eks. en pris tildelt i forbindelse med deltagelse i
konkurrencer (innovationspriser og lignende)

Når Erhvervsakademi Aarhus er udbyder af denne type aktiviteter, opkræves ikke brugerbetaling.
Den studerendes aktivitet skal være godkendt på forhånd af Erhvervsakademi Aarhus og må
ikke medføre studietidsforlængelse.
Udover disse faglige aktiviteter ønsker Erhvervsakademi Aarhus at anerkende en studerendes
ekstraordinære indsats for et godt studiemiljø – fagligt og socialt. Anerkendelsen vil blive givet i form af et dokument, der vedlægges eksamensbeviset.
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Nedenfor er vist eksempler på indsatser for et godt studiemiljø, der vil udløse anerkendelse:
•
•
•

Engagement i studieråd, akademiråd, uddannelsesudvalg, bestyrelse o.lign.
Mentorskab over for medstuderende med særlig baggrund/buddy
Tutor for nye studerende

Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset
Eksempler på aktiviteter der vil kunne udløse ekstra ECTS:
•
•

Godkendte ekstra fag fra fuldtidsuddannelser i eget eller andre kompetencecentre
(herunder de tværgående valgfag på Erhvervsakademi Aarhus)
Fag på andre fuldtidsuddannelser (tomplads)

Beståede talentforløb med ekstra ECTS-point vil fremgå af et bilag til eksamensbeviset.
Erhvervsakademi Aarhus tilbyder den særligt talentfulde studerende mulighed for deltagelse
i disse ekstra ECTS-aktiviteter, hvis den studerende vurderes at kunne gennemføre aktiviteten uden studietidsforlængelse. I disse tilfælde opkræves ingen brugerbetaling.
Deltagerne udvælges efter en konkret vurdering af ansøgerne på baggrund af objektive kriterier.
Øvrige studerende, der ikke tilbydes de ekstra ECTS-aktiviteter som en del af akademiets talentprogram, har mulighed for at tilmelde sig ekstra aktiviteter mod betaling og med udstedelse af særskilt dokument der vedlægges eksamensbeviset.

Udbud af enkeltfag til talentfulde elever
Erhvervsakademi Aarhus ønsker at tilbyde dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever mulighed for, under deres uddannelse, at tage enkeltfag på de videregående uddannelser. Fag
som de, ved et eventuelt senere optag på den pågældende eller beslægtede videregående
uddannelse, kan få merit for, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor.
Pga. uddannelsernes tværfaglige karakter og progression er det dog vanskeligt at stille disse
muligheder til rådighed, ligesom akademiets tilrettelæggelse af undervisning på mindre hold
giver logistiske udfordringer mht. ekstra deltagere.
Akademiet vil fortsat give gode muligheder for studiepraktik, og denne vil, hvor det er muligt, blive suppleret med individuelle løsninger for interesserede elever fra ungdomsuddannelserne. Bl.a. vil mulighederne for samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser om særlige linjer rettet mod akademiets uddannelser blive afsøgt.
Der er ingen brugerbetaling i forbindelse med aktiviteter inden for ”Udbud af enkeltfag til talentfulde elever”.

3

ERHVERVSAKADEMI AARHUS
TALENTSTRATEGI, august 2020

Implementering
I henhold til ovenstående strategi skal hvert kompetencecenter lave en plan for, hvilke talentaktiviteter, der er mulige på egne uddannelser samt hvilke kriterier, der er i forbindelse med
udvælgelse til deltagelse i/anerkendelse af den pågældende aktivitet. Planen skal være tilgængelig for de studerende på Canvas.
Aktiviteter i henhold til talentstrategien medtages på eksamensbeviser udstedt fra 1. januar
2017 og frem.
Fællesadministration sikrer, at aktiviteterne oprettes i det studieadministrative system, så
disse kan registreres på den enkelte studerende.
Fællesadministration opretter desuden bilags-skabeloner med ensartede tekster til brug på
denne enkelte uddannelse.
Besluttet i uddannelsesledelsen august 2016.
Justeret efter møde i uddannelsesledelsen marts 2017.
Revideret august 2020.
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