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INTRODUKTION

Aftryk på verden
VIA sætter aftryk
VIA ønsker at sætte aftryk på verden. Som en af landets største
videregående uddannelsesinstitutioner tager vi ansvar for at løse
nogle af de udfordringer, Danmark – og resten af verden - står
overfor.
Det handler bl.a. om sundhed, uddannelse, velfærd, miljø og om at
skabe vækst, innovation og arbejdspladser for danske og internationale virksomheder.

Kina efterspørger dansk knowhow
Vi oplever, at kineserne er ivrige efter at købe dansk uddannelse
og knowhow på en række af VIAs kerneområder – såsom ældrepleje, pædagogik og miljø. Det bør Danmark udnytte.
Denne publikation præsenterer VIAs aktiviteter i Kina og forklarer,
hvordan, og ikke mindst hvorfor, vi som uddannelsesinstitution
har valgt at være til stede på den anden side af jorden.

At påtage sig det ansvar kræver, at vores studerende, undervisere
og medarbejdere kan begå sig internationalt og drage nytte af de
muligheder, en global verden tilbyder.

Overordnet set er vores aktiviteter todelt - og gensidigt supplerende. Ud over at udvikle og udbygge akademiske samarbejder i
Kina sælger vi viden i form af uddannelse, kurser og konsulentydelser.

Kina er en global magtfaktor
VIA University College uddanner professionsbachelorer til lærere,
pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter,
ingeniører, bygningskonstruktører, designere og animatorer.

Begge dele giver VIAs studerende og medarbejdere mulighed
for at tilegne sig vigtige globale kompetencer. I sidste ende
handler det om, at vi vil tilbyde konkurrencedygtige uddannelser
af høj kvalitet nu og i fremtiden.

VIA har aktiviteter i mere end 60 lande, hvor vi bl.a. samarbejder
om udveksling af studerende og medarbejdere, udvikling af
dobbeltgrader, sommerskoler, forskning og udvikling.
Kinas voksende globale rolle - økonomisk, politisk og kulturelt –
gør, at vi har valgt at have specifikt fokus på at udvikle aktiviteter
i Kina. Vi mener, at vores kandidater er nødt til at kunne forstå
verdens mest befolkningsrige land og største marked.
VIA etablerede det første samarbejde i Kina i 2001. Vi har
sammen med Horsens og Hedensted kommuner samt
BusinessHorsens i dag et kontor i Chengdu. Desuden har VIA
ansat en medarbejder i Beijing.

Harald Mikkelsen

Peter Friese

Rektor

Prorektor

4

via.dk

VIA University College

9

via.dk

VIA I KINA

VIAs partnere
i Kina

Harbin
Urumqi
Changchun

Shenyang

Hohhot
Beijing
Beijing
Yinchuan

Beijing Institute of Technology
Beijing Wuzi University
Beijing Film Academy

Tianjin

Taiyauan

Xining
Shijiazhuang

Lanzhou

Zhengzhou

Luoyang

Tianjin
Tianjin Chengjian University

Xian
Changzhou

Nanjing
Deyang

Lhasa

Chongqing
Jiujiang
Changsha

Kunming

Changzhou Institute of Technology

Hefei
Wuhan

VIA samarbejder
med en række
kinesiske partnere,
såsom myndigheder,
uddannelsesinstitutioner
og virksomheder

Changzhou

Shanghai
Shanghai

Fuzhou

Guiyang

Fudan University, School of Nursing
Shanghai University of Medicine and Health Sciences
Dong Hua University
Shanghai Jiao Tong University

Nanchang
Taipei

Jiangxi
Guangzhou
Nanning
Macau

Taiwan

Jiangxi University of Finance and Economics
Jiangxi Science & Technology Normal University

Hong Kong
Taipei
Care Life Co. Ltd.

Deyang

Chengdu

Sichuan College of Architectural Technology

Chengdu University
Golden Apple Education Group
High-Tech Zone Education Bureau
Huayang Kindergarten
Sichuan Normal University
Sichuan University
The City of Chengdu
Xinghai Education Investment Management Group
VIA China Office

Hainan
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DET LAVER
VIA I KINA

Fakta om VIA University College
-

Danmarks største professionshøjskole
41 uddannelser, heraf udbydes ca. halvdelen på engelsk
19.000 studerende
20.000 årlige deltagere på efter- og videreuddannelse
2.100 ansatte
4 hovedområder: VIA Pædagogik & Samfund,
VIA Sundhed, VIA Erhverv, VIA Efter- og Videreuddannelse
- 24 forsknings- og udviklingscentre og programmer
- 8 campusser i Region Midtjylland
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DERFOR ER
VIA I KINA
VIA har valgt at have strategisk fokus på Kina af flere årsager

VIAs aktiviteter i Kina falder ind under to områder, der gensidigt
understøtter hinanden. Det handler dels om akademisk samarbejde, som styrker internationaliseringen af vores uddannelser
og forskning, og dels om eksport af viden og knowhow - såsom
kurser, konsulentydelser og uddannelser.
For begge typer af aktiviteter gælder, at de ikke fjerner fokus fra
det, vi som offentlig uddannelsesinstitution laver i Danmark –
nemlig at tilbyde videregående uddannelser og forskning af høj
kvalitet. Tværtimod styrker det VIA, når vores studerende, undervisere og medarbejdere udvikler ny viden og kompetencer i Kina.

Akademisk samarbejde
Akademisk samarbejde handler bl.a. om udveksling af studerende
og medarbejdere, udvikling af dobbeltgrader og uddannelsesmoduler, praktiksamarbejde samt forskning og udvikling. Den type
samarbejde har VIA haft med kinesiske partnere siden 2001, bl.a.
på bygningskonstruktør-, ingeniør-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne. I dag dækker det akademiske samarbejde endnu
flere af VIAs områder.

Eksport af uddannelse og knowhow
For en uddannelsesinstitution defineres eksport som indtægtsdækket virksomhed. Det er salg af viden, systemer og tjenesteydelser. VIA følger naturligvis reglerne på området.
I VIA omfatter eksport bl.a. rekruttering af udenlandske betalingsstuderende, salg af uddannelseskoncepter, moduler, kurser og
konsulentydelser. Senest er VIA gået ind i ledelse og kvalitetssikring af plejehjem i Kina.
Selv om VIA har været i Kina siden 2001, er vi i eksportsammenhæng stadig i de indledende faser. Det tager tid at opbygge
relationer og indgå kontrakter i landet.
En strategi, der virker godt, er at overføre vores tætte samarbejde med danske virksomheder, kommuner og myndigheder
til Kina. Det giver troværdighed og styrker muligheden for, at
både private og offentlige danske virksomheder får succes.

VIA vil være en attraktiv
uddannelsesinstitution
og arbejdsplads

Arbejdsgiverne efterspørger
medarbejdere med Kinakompetencer

Vi kan hjælpe danske
virksomheder til vækst

Uddannelsesinstitutioner konkurrerer globalt om at udvikle de
bedste uddannelser og tiltrække og fastholde de dygtigste
studerende og medarbejdere. Her er internationalisering et
vigtigt parameter.

Både offentlige og private virksomheder efterspørger medarbejdere, der har erfaring fra Kina og kan begå sig på verdens største
marked.

Udviklingen i Kina gør, at landet lige nu efterspørger viden på
områder, hvor Danmark – og VIA – har stærke kompetencer.

VIA vil give studerende og medarbejdere mulighed for at rejse
ud - herunder til et af verdens største vækstlande.
VIA ønsker ligeledes at tiltrække talentfulde studerende fra
blandt andet Kina, så vi skaber et internationalt studiemiljø
i Danmark.

Hvis Danmark skal styrke eksporten til Kina, kræver det tilstedeværelse og samarbejde. Vi kan lære af kineserne, vi udvikler os af
det, og vi bliver skarpere på, hvad vi er særligt gode til i Danmark.
Den viden og erfaring nyder vores studerende og de virksomheder,
de skal arbejde for, godt af.

VIA University College

Kina har bl.a. brug for viden om, hvordan landet kan håndtere et
voksende antal plejekrævende ældre, behovet for nye energiformer, en sikker vandforsyning og rent drikkevand. Samtidig
stiller den voksende middelklasse nye krav til børneinstitutioner
og skoler. På design- og bygningsområdet henter kineserne også
inspiration fra Danmark.
Den efterspørgsel bør danske virksomheder udnytte.
Som professionshøjskole har VIA igennem hundrede år uddannet
fagprofessionelle, der kan arbejde innovativt med de områder,
kineserne efterspørger. I Danmark håndteres mange af disse
områder af den offentlige sektor, hvor professionshøjskolerne
traditionelt spiller en vigtig rolle.
På samme måde samarbejder VIA i Kina med virksomheder og
myndigheder. Det giver troværdighed, og dermed hjælper vi
danske virksomheder til vækst.

Vi genererer midler til VIAs
uddannelser og forskning

Kina har politisk bevågenhed

VIAs indtægtsdækkede aktiviteter i Kina finansieres ikke med
taxameterpenge. Til gengæld føres indtægterne fra salg af
uddannelser og konsulentydelser tilbage til vores uddannelser.

Regeringens seneste to handleplaner for internationalisering af
danske videregående uddannelser lægger op til at øge internationaliseringen i vækstlande som Kina. Det skal bl.a. ske igennem flere studie- og praktikophold, etablering af dobbeltgrader,
tiltrækning af talentfulde (betalings)studerende, sommerskoler
samt forskning og udvikling.
Derudover er det et politisk krav, at danske uddannelsesinstitutioner bidrager til at skabe vækst. Samtidig skal vi skabe mere
indtægtsdækket virksomhed, for eksempel gennem udviklingsprojekter og salg af viden.
VIAs aktiviteter i Kina omhandler netop ovenstående.
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OVERSIGT OVER PARTNERSKABER

Samarbejde

Partner

OVERSIGT OVER PARTNERSKABER

Beskrivelse

Udveksling af studerende
og medarbejdere
		
Beijing City University
		
Beijing Film Academy
		
Beijing Institute of Technology
		
Beijing Wuzi University
		
Changzhou Institute of Technology
		
Chengdu University
		
Dong Hua University
		
Fudan University
		
Jiangxi Science & Technology Normal University
		
Jiangxi University of Finance and Economics		
		
Sichuan College of Architectural Technology
		
Shanghai University of Medicine and Health Sciences
		
Sichuan Normal University
		
Sichuan University
			Tianjin Chengjian University
Sommerskoler
		
		
		
		
		

Beijing City University
Shanghai University of Medicine and
Health Sciences
Sichuan University
Shanghai Jiao Tong University

Samarbejde om sommerskoler for kinesiske studerende
i Danmark

Samarbejde om workshops for danske studerende i Kina.
Del af det Tværprofessionelle Element (DTE)

		
		

Sichuan Normal University
Beijing Wuzi University
Chengdu University
Sichuan University

		
		

Changzhou Institute of Technology
Tianjin Chengjian University

Samarbejde om workshops for danske studerende i Kina
og kinesiske studerende i Danmark

Dobbeltgrader
		
Changzhou Institute of Technology
		
Tianjin Chengjian University
		
Sichuan University
				

Internationalt eksamensbevis udstedes af VIA og den
pågældende institution, som sammen har indgået en
aftale om et fælles program. De første studieår foregår i
Kina og resten i Danmark

Workshops
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Samarbejde

Partner

Dobbelt eksamensbevis
				
				
				

Beskrivelse

Gensidig anerkendelse af programmer imellem
to institutioner, som hver udsteder nationale			
eksamensbeviser

3+1
		
		

Sichuan College of Architectural Technology
Første studieår foregår i Kina og det sidste år i Danmark
and DAMCO		

3+1+1
		
		

Tianjin Chengjian University
Changzhou Institute of Technology

Forskning og udvikling
			Chengdu Municipal Bureau of
			Environmental Protection, Chengdu
			High-Tech Zone, EU’s Project Innovation
			Centre (EUPIC) og Horsens Kommune
		
			Beijing City University
		

Sichuan Normal University

De første 3 års studier foregår i Kina, det fjerde år
i Danmark og det sidste i Kina

Sino-Danish New Energy and Environmental Protection
Research and Development Application Center

Sino-Danish Center for Ageing
FoU-samarbejde igangsat

Samarbejde igangsat
Kurser og rådgivning
		
Sichuan Normal University
Samarbejde om afvikling af korte kursusforløb
		
Shuangliu Experimental Kindergarten
		
Ikids Kindergarten
		
Huayang Kindergarten
		
Golden Apple
		
High-Tech Zone Education Bureau
		
Xinghai Education Investment
		
Management Group
		
LEAP 360 EduWorld
		
		
Chengdu University
2-ugers kursus for studerende og medarbejdere
		
Implementering af BIM in Building design		
		
		
Golden Apple
Rådgivning og assistance med oplæring af
				
medarbejdere i 1-2 danske preschool-modeller
		
			The City of Chengdu og Horsens
Har underskrevet et Memorandum of Understanding
				
om etablering af en Horsens-børnehave og en Horsens				
grundskole i Chengdu. VIA inddrages i relation til
				
pædagogik, læring og bæredygtig energi
				
			Care Life Co. Ltd.
Ældrepleje i eget hjem.		
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