VIA University College og VUC Aarhus
styrker samarbejdet
De to uddannelsesinstitutioner har netop indgået et samarbejde om at tydeliggøre
uddannelsesvejene for VUC Aarhus’ kursister til professionsbacheloruddannelserne.
Formålet med samarbejdet er at forbedre overgangen for de hundredevis af
dimittender, der har taget en HF eller Gymnasiale Suppleringskurser på VUC Aarhus, og
som hvert år vælger at søge ind på en af VIAs 41 forskellige uddannelser til
eksempelvis lærer, pædagog, ingeniør, bygningskonstruktør, sygeplejerske,
fysioterapeut, socialrådgiver og bioanalytiker.
Det handler både om at forøge antallet af ansøgere til VIA, men i lige så høj grad om at
kunne levere ansøgere, der er rustet til videregående uddannelse, samtidig med at VIA
bliver bedre til at indsluse de mange, nye studerende.
”Vi er meget glade for samarbejdet. Det giver os nogle rigtig gode muligheder for at give
kursister på VUC Aarhus et optimalt springbræt ift. videregående uddannelse. Hertil
giver samarbejdet os nogle spændende perspektiver på nye udviklingsstrategier for
den faglige udvikling her på skolen,” siger rektor på VUC Aarhus, Erik Ernø-Kjølhede.
Hans kollega på VIA, prorektor Peter Friese, er enig: ”Det er nødvendigt for en stor
uddannelsesinstitution som VIA, at vi har et tæt samarbejde med de
uddannelsesinstitutioner, der leverer nye studerende til os. På den måde får vi
brugbare input, som vi kan bruge til at skabe de bedste rammer for vores egne
studerende.”
Vil du have yderligere oplysninger, så kontakt kommunikationskonsulent på VUC
Aarhus, Erik Højerslev: eh@vucaarhus.dk eller mob. 6130 8642.

På billedet t.v. rektor for VUC Aarhus, Erik Ernø-Kjølhede, og t.h. prorektor for VIA University
College, Peter Friese.

OM VUC AARHUS: VUC Aarhus er et af Danmarks største VUC’er. Vi tilbyder eksamensundervisning for unge og voksne til Almen Voksenuddannelse (AVU), Højere
Forberedelseseksamen (HF), Gymnasial Supplering (GS), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU). Skolen har årligt ca. 6.000
kursister svarende til knap 2.000 årskursister og beskæftiger 330 medarbejdere.
OM VIA UNIVERSITY COLLEGE: VIA University College er Danmarks største professionshøjskole med ca. 2.000 medarbejdere og ca. 18.000 studerende.
VIA er fordelt på syv campusbyer i Region Midtjylland, hvoraf ca. 8.000 er studerende i Aarhus

