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Vision
UC SYD skal bedrive selvstændig, praksisnær og
anvendelsesorienteret forskning med forankring i vores
uddannelser, forskningsprogrammer og videncenter.

Forskningen skal matche professionsfeltets behov og leve
op til internationale og anerkendte standarder for
professionsforskning.

Rammer
Forskningsstrategien skal ses i lyset af institutionelle og
politiske målsætninger om at øge fagligheden i
uddannelserne og bidrage til samfundets
innovationskraft. Det skal bl.a. ske gennem udvikling af
vores forskningskvalitet, -kapacitet og -alliancer.

Forskningsstrategien skal desuden støtte op om at få
udviklet ét samlet UC SYD med fokus på synergi og
tværfaglighed.

Forskning i bredden
Undervisere ved UC SYD skal løbende deltage i
forsknings- og videnudviklende aktiviteter. Det vil løfte det
faglige niveau i vores uddannelser og således være til
gavn for de studerende. Aktiviteterne placerer vi inden for
vores grund-, efter- og videreuddannelser.

Forskning i dybden
UC SYD vil være ekspert på følgende fagområder:

Dagtilbud og skole
Sundhedsfremme og læring
Socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik
Sundheds – og socialfaglig praksis

Udvikling af viden vil ske igennem fire
forskningsprogrammer, der danner ramme om
internationale forskningsnetværk og partnerskaber.

Samarbejde med universiteter vil desuden give UC SYD

mulighed for at styrke forskningskapaciteten og bidrage
til talentudvikling.

Forskningsprogrammerne forankres organisatorisk på
tværs af organisatoriske enheder. Det overordnede
ansvar ligger hos forskningschefen, og der knyttes
forskningsledelse til de enkelte programmer.

Docentstillinger opslås for at styrke det faglige miljø og
tiltrække eksterne aktiviteter og midler.

Forskningsprogrammerne indeholder:
Ph.d.- strategi
Adjunktprogram
Partnerskaber med relevante forskningsinstitutioner
Partnerskaber med aftagere og interessenter

Ph.d.- akademi
For at styrke forskningen i UC SYD har vi etableret et
ph.d.- akademi med det formål at skabe talentudvikling
og etablere netværk mellem ph.d. studerende, forskere
og forskningsmiljøer.

Forskningsinfrastruktur
En stærk forskningsprofil skabes igennem en solid
forskningsinfrastruktur, der understøtter og styrker
forskningsformidling og –søgning samt sikrer kvaliteten af
den viden, der produceres.

Infrastrukturen opbygger vi i tæt samarbejde med
biblioteket og ph.d.- akademiet. Den indbefatter UC
Viden, forskningsdatabaser og kvalitetssikringssystem.
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