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5. Uddannelsesstrategien

• Udvalget tager de første skridt i implementeringen af uddannelsesstrategien med fokus på at 
definere fakultetets 21st century skills. Professor Connie Svabo vil bistå udvalget i dette arbejde.

• Som forberedelse til punktet bedes udvalgets medlemmer finde 2-3 relevante jobannoncer for 
nogenlunde nyuddannede dimittender indenfor jeres fag. Udvalget drøfter hvilke ikke-
kernefaglige færdigheder/kompetencer, der efterspørges i annoncerne.

• Bilag: Key competencies (fra Flemming Bridals oplæg ved mødet med ledelsesgruppen i august 
2020)







Take 3: Inspiration til arbejdet med kompetencerne

… generelle akademiske kompetencer … nye komplementære 
kompetencer … Key Competencies for Sustainability … SDU’s 21st 
century skills … soft skills … transversal skills…

• Det kan hedde forskellige ting
• De er vigtige
• Man kan arbejde med læring af dem
• Det kan man gøre på forskellige måder
• Eksempler på pædagogiske principper
• Eksempler på universiteter



Tværfagligt
Projektorienteret
Procesorienteret

Kreativt
Hands-on

Læringsmiljø



Experiential learning
Laboratoriebaseret

Learning by doing
Pragmatisk
Tværfagligt

Sandbox
FabLab





SDU uddannelsesstrategi 21-25 - kompetencer
En bruttoliste
1. Kompetencebevidste dimittender, 
2. der har trænet tværfaglighed i uddannelserne, 
3. innovation og 
4. kreativ anvendelse af viden,
5. evnen til at give og modtage feedback,
6. selvledelse,
7. kommunikation,
8. at se helheder i komplekse systemer,
9. og er i stand til at bidrage til en bæredygtig udvikling

Vi vil udvikle et sæt af relevante tværgående kompetencer, der vil blive integreret  i vores uddannelser.
SDU pædagogisk princip: Active learning and teaching



Kompetence
bruttoliste

Hvad giver 
mening hos os?

Dynamisk samspil
mellem at udvikle

og integrere
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Formuler i chatten: én pointe/tanke/overvejelse som oplægget gør dig 
særligt nysgerrig på? (eller mere end én…)


