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Hvorfor Kina?

VIA har valgt Kina som strategisk
indsatsområde, fordi Kina globalt er en
helt central spiller økonomisk, kulturelt
og politisk. VIAs aktiviteter i Kina kan
opdeles i to kategorier: Akademisk
samarbejde og eksport af uddannelse
og know-how. Begge understøtter vores
hovedformål – at levere uddannelse og
forskning af høj kvalitet.

Kina er strategisk vigtig for VIA, fordi
- VIA ønsker at være en attraktiv
uddannelsesinstitution
Vi ønsker at tiltrække de bedste
studerende og det mest kompetente
personale globalt – og samtidig
tilbyde vores studerende og medarbejdere muligheder i et af de lande
i verden, som pt. er under størst
udvikling.
- Dimittender med erfaring fra Kina er
attraktive for arbejdsgiverne
Medarbejdere, som er i stand til at
navigere på verdens største marked,
er i høj kurs blandt arbejdsgiverne.
- Vi leverer danske løsninger
Den demografiske og kulturelle
udvikling i Kina betyder, at know-how
inden for f.eks. ældrepleje og miljøog børnehaveområdet er eftertragtet.
Områder, som Danmark og VIA har en
høj grad af ekspertise indenfor.
- Vi styrker vores uddannelser og
forskningsaktiviteter
VIA bruger indkomsten fra vores
aktiviteter i Kina til at styrke vores
uddannelser og forskningsaktiviteter
– hjemme såvel som i Kina.

Akademisk samarbejde
Dette inkluderer udveksling af studerende og personale, udbud af ’double-degrees’ og uddannelsesmoduler, samarbejde om praktikophold samt forskning
og udvikling. VIA har samarbejdet med
kinesiske partnere siden 2001.
Uddannelseseksport
Hos VIA omfatter uddannelseseksport
f.eks. rekruttering af udenlandske studerende, salg af uddannelseskoncepter, kursusmoduler og konsulentydelser. Dette
kræver tæt samarbejde med kinesiske
såvel som danske virksomheder, universiteter og myndigheder. Eksempelvis
leverer VIA efteruddannelse til en række
kinesiske børnehaver og plejepersonale
– med respekt for og tilpasning til den
kinesiske kontekst – og med vidensudveksling og læring begge veje.

Om VIA University
College
- En af Danmarks største
professionshøjskoler
- Mere end 40 uddannelser, hvoraf
halvdelen udbydes på engelsk
- 18.500 fuldtidsstuderende
- 20.000 deltidsstuderende på
efter- og videreuddannelser
- 2.100 ansatte
- 4 hovedområder:
		 VIA Pædagogik & Samfund
		VIA Sundhed
		 VIA Efter- og videreuddannelse
		VIA Erhverv
- 24 forsknings- og udviklingscentre
- 8 campusser i Region Midt

Kontak
Vores repræsentationskontor i Kina
Jian Li
E: jian@via.dk
Vores internationale kontor
i Danmark
Gitte Juul Johansen
E: gjj@via.dk
Eller besøg viadenmark.cn

Beijing
Tianjin

Nanjing

Deyang
Chengdu

Changzhou

Shanghai

Chongqing
Nanchang

Kortet viser de byer, hvor VIA
har samarbejdspartnere.
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