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Forord

orventningerne til universiteter	er	i	hastig	vækst.	Ikke	
alene	skal	forskningen	og	kandidatproduktionen	løftes;	uni-

versiteter	skal	også	i	stigende	grad	være	internationalt	orienterede,	
samarbejde	med	bl.a.	erhvervslivet	og	formidle	viden	til	den	brede	of-
fentlighed.

Københavns	Universitets	første	strategi,	“Destination	2012”	er	et	for-
søg	på	at	skabe	et	fælles	arbejdsgrundlag	for	det	samlede	universitet,	
samtidig	med,	at	der	gives	afgørende	plads	til	fagområdernes	konkrete	
håndtering	af	de	mange	nye	udfordringer.

Strategien	er	resultatet	af	en	længerevarende	proces,	hvor	bestyrelsen,	
ledelsen,	medarbejderne	og	de	studerende	har	diskuteret	universitetets	
overordnede	pejlemærker.	Strategien	blev	vedtaget	af	bestyrelsen	den	
21.	marts	2007.

God læselyst.

Bodil Nyboe Andersen, bestyrelsesformand

Ralf Hemmingsen, rektor

Lykke Friis, prorektor

Jørgen Honoré, universitetsdirektør
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I . Indledning – et fælles vejkort 

øbenhavns Universitet	(KU)	blev	grundlagt	i	1479.	Med	
37.000	studerende,	1.800	ph.d.-studerende	og	7.500	ansatte	er	

KU	i	dag	Danmarks	største	vidensvirksomhed.	Universitetets	vigtigste	
bidrag	til	samfundet	er	fremragende	grundforskning	og	uddannelse	af	
højt	kvalificerede	kandidater.	Med	afsæt	i	disse	to	kerneydelser	indgår	
universitetet	i	et	tæt	samspil	med	det	omgivende	samfund,	lige	fra	
kulturinstitutioner	over	erhvervslivet	til	offentlige	myndigheder.	

KU	er	placeret	i	en	dynamisk	hovedstad	midt	i	en	region,	hvor	det	
nye	og	gamle	Europa	vokser	sammen.	Efter	fusionen	med	Danmarks	
Farmaceutiske	Universitet	(DFU)	og	Den	Kgl.	Veterinær-	og	Landbo-
højskole	(KVL)	1.	januar	2007	består	universitetet	af	otte	fakulteter:	
Det	Biovidenskabelige	Fakultet	for	Fødevarer,	Veterinærmedicin	og	
Naturressourcer,	Det	Farmaceutiske	Fakultet,	Det	Humanistiske	Fa-
kultet,	Det	Juridiske	Fakultet,	Det	Naturvidenskabelige	Fakultet,	Det	
Samfundsvidenskabelige	Fakultet,	Det	Sundhedsvidenskabelige	Fakul-
tet	samt	Det	Teologiske	Fakultet.		

Takket	været	medarbejdernes	indsats	er	KU	i	dag	tæt	forbundet	med	
den	internationale	forsknings-	og	uddannelsesverden.	I	2006	blev	uni-
versitetet	placeret	som	nummer	54	i	verden	og	nummer	14	i	Europa	
(Times	Higher	Education	Supplement	Ranking	2006).	Samme	år	
var	KU	med	til	at	oprette	den	globale	stjernealliance	af	10	internatio-
nale	topuniversiteter,	kaldet	IARU	(International	Alliance	of	Research	
Universities).	Se	også	side	15.

Formålet	med	at	formulere	denne	strategi	er	at	skabe	rammerne	for,	at	
KU	kan	fortsætte	den	positive	udvikling	og	inden	for	strategiperioden	
(2007-12)	udvikle	sig	til	et	internationalt	højt	estimeret	universitet,	
blandt	de	absolut	førende	i	Europa.	Denne	ambitiøse	målsætning	kan	
kun	indfries,	hvis	KU	tydeliggør	sit	sigte	og	udstikker	en	klar	kurs	
for,	hvordan	universitetet	skal	prioritere.	I	en	tid,	hvor	viden	er	blevet	
den	vigtigste	konkurrenceparameter,	er	forventningerne	til	universi-
teterne	i	hastig	vækst.	Ud	over	de	klassiske	kerneydelser,	forskning	og	
uddannelse,	skal	universiteterne	i	stigende	grad	f.eks.	videreformidle	
deres	viden	til	private	og	offentlige	virksomheder	samt	bidrage	til	en	
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Universitetets hovedbygning 

 på Frue Plads



Københavns Universitet · Destination 2012 �

K



Københavns Universitet · Destination 2012

løbende	udvikling	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Håndteringen	
af	denne	nye	opgaveportefølje	skal	vel	at	mærke	ske	samtidig	med,	at	
Danmark	for	alvor	skal	tilpasse	sig	den	skærpede	globale	konkurrence.	
Med	andre	ord:	Universiteterne	skal	ikke	alene	løfte	på	flere	områder;	
de	forventes	også	at	foretage	et	markant	kvalitetsløft	af	både	forskning	
og	uddannelse.	

Nødvendigheden	af	at	forholde	sig	til	omverdenens	nye,	komplekse	
krav	understreges	blot	af	den	netop	stedfundne	fusion.	Hvad	er	det	
for	udfordringer,	universitetet	samlet	set	står	overfor,	hvilke	mål	skal	
vi	forsøge	at	realisere,	og	hvordan	kan	målene	nås	i	praksis?	Kort	sagt:	
Strategien	skal	fungere	som	universitetets	fælles	vejkort.

Strategidokumentet	er	opbygget	med	en	indledende	karakteristik	af	
universitetets	væsentligste	udfordringer,	som	munder	ud	i	en	række	
strategiske	spørgsmål	(afsnit	II).	I	afsnit	III	udstikkes	den	overordne-
de	kurs,	og	i	afsnit	IV	skitseres	de	indsatspunkter	og	virkemidler,	der	
samlet	set	er	universitetets	svar	på	udfordringerne.	Den	konkrete	ud-
møntning	af	de	enkelte	punkter	fremgår	af	”KU’s	handleplan	–	Vejen	
mod	2012”,	som	er	rektoratets	første	bud	på	en	operationalisering.		
Se	www.ku.dk/ledelse.

Strategien	er	udarbejdet	af	rektoratet	og	vedtaget	af	KU’s	besty-
relse	efter	en	grundig	høringsproces	af	medarbejdere	og	studerende.	
Bestyrelsen	vil,	med	udgangspunkt	i	de	bevillingsmæssige	rammer,	
årligt	skulle	tage	stilling	til	udmøntningen.	Dette	vil	ske	med	afsæt	i	
handleplanen,	som	rektoratet	hvert	år	vil	justere	og	opdatere.	Da	KU’s	
medarbejdere	er	altafgørende	for,	at	strategien	kan	realiseres,	vil	de	lø-
bende	blive	inddraget	i	dette	arbejde.

Forskning	er	pr.	definition	en	”bottom	up”-proces,	der	gennemføres	
med	respekt	for	forsknings-	og	ytringsfriheden.	Da	KU’s	fakulteter,	med	
de	tilhørende	institutter,	samtidig	er	det	bærende	organisatoriske	niveau	
i	varetagelsen	af	kerneopgaverne,	er	strategien	bevidst	formuleret	som	en	
rammestrategi.	En	virksomhed	af	KU’s	karakter	hverken	kan	eller	skal	
detailstyres.	Om	universitetet	når	sine	mål,	vil	derfor	i	høj	grad	afhænge	
af	fakulteternes	indsats	for	at	udfylde	den	strategiske	ramme.

�
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II . Universitetets udfordringer 

n ny universitetslov	og	et	nyt	universitært	danmarkskort	er	
blot	to	af	de	forandringer,	der	præger	den	danske	universitets-

verden.	Forandringerne	kommer	fra	såvel	nationalt	som	internationalt	
hold	og	foregår	i	et	hastigt	tempo.	Ved	strategiperiodens	start	står	KU	
over	for	fire	overordnede	udfordringer,	der	knytter	sig	til	forskning,	
uddannelse,	internationalisering	og	faglig	bredde.	Det	er	de	fire	udfor-
dringer,	som	strategien,	med	dens	respektive	virkemidler,	skal	forsøge	
at	adressere.	

Forskning 
Forskningen	er	den	energi,	der	driver	et	grundforskningsuniversitet	
fremad.	Fri	forskning	af	høj	kvalitet	er	en	forudsætning	for	at	kunne	
uddanne	til	det	højeste	niveau,	formidle	viden	og	kommercialisere	
forskningsresultater.	Grundforskningen	er	med	andre	ord	det	første	og	
stærkeste	led	i	fødekæden	og	danner	dermed	basis	for	forskningsbase-
ret	uddannelse,	anvendt	forskning,	samspil	med	offentlige	myndighe-
der	mv.	Eksempelvis	har	molekylærbiologiens	indmarch	i	sundheds-
videnskaben	banet	vejen	for	helt	nye	sygdomsbehandlinger,	medens	

11
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samfundsvidenskabelig	og	juridisk	grundforskning	har	bidraget	til,	at	
den	danske	samfundsmodel	i	dag	fremstår	som	en	inspirationskilde	
for	andre	lande.		

På	udvalgte	områder	vil	grundforskningen	blive	kombineret	med	
anvendt	forskning	af	højeste	internationale	kvalitet,	der	sigter	på	at	
bidrage	til	løsningen	af	væsentlige	samfundsmæssige	udfordringer	i	
den	offentlige	eller	private	sektor.	I	nogle	tilfælde	er	grænsen	mellem	
grundforskning	og	anvendt	forskning	klar;	i	andre	tilfælde	er	samspil-
let	af	mere	dialektisk	karakter.	Således	kan	det	være	af	væsentlig	betyd-
ning	for	grundforskningens	tematik,	at	forskeren	har	tættere	kendskab	
til	forskningens	anvendelsesmuligheder.	Denne	væsentlige	inspiration	
kan	komme	fra	såvel	grundforskning	som	anvendelsesrettet	forskning	
i	private	og	offentlige	virksomheder.	Temaer	som	f.eks.	kulturmøde,	
religion,	samfundsmodeller,	sikkerhed,	bæredygtighed,	ulandsforsk-
ning,	fødevarer	og	ny	medicin	illustrerer	behovet	for	at	sammenkæde	
grundforskning	af	høj	kvalitet	med	den	mere	anvendelsesrettede	kvali-
tetsforskning	og	med	samfundsforholdene	i	øvrigt.	

Videnssamfundets	begrebsmæssige	gennembrud	betyder	imidlertid,	
at	grundforskningens	rolle	i	dag	er	til	diskussion.	Når	et	samfunds	vel-
stand	i	stigende	grad	afhænger	af,	at	der	skabes	ny	viden,	bliver	forsk-
ningens	relevans	og	dermed	dens	anvendelsesmuligheder	gjort	til	gen-
stand	for	debat	på	en	helt	anderledes	måde	end	i	industrisamfundet.

Debatten	om	grundforskningen	aktualiseres	blot	af,	at	universiteterne	
i	dag	ikke	kun	forventes	at	levere	grundforskning	og	uddannelse	på	
højt	niveau,	men	også	at	varetage	en	række	nye	opgaver,	såsom	kom-
mercialisering,	formidling	og	efter-	og	videreuddannelse.	

Set	i	det	lys	kan	den	første	udfordring,	som	KU	skal	håndtere	i	strate-
gien,	derfor	formuleres	på	følgende	måde:	Hvordan	skal	KU	forholde	
sig	til,	at	grundforskningen	indgår	i	en	langt	bredere	opgaveportefølje	
end	tidligere?

Uddannelse 
Samfundsudviklingen	har	også	ændret	rammevilkårene	for	uddannel-
sesområdet.	Hvor	KU	tidligere	havde	til	opgave	at	uddanne	begræn-

Københavns Universitet · Destination 2012

Det kan være 

af væsentlig 

betydning for 

grundforskningens 

tematik, at  

forskeren har  

tættere kendskab 

til forskningens 

anvendelses-

muligheder

% ,

De nye studerende 

bydes velkommen ved 

immatrikulationen



1�Københavns Universitet · Destination 2012



1� Københavns Universitet · Destination 2012

De bedste i 

verden går 

derhen, hvor de 

bedste allerede er 

– hvor faciliteterne 

er i top, og hvor 

chancerne for at 

opnå finansiering 

er størst

• Australian National University 

• University of California          

- Berkeley 

• University of Cambridge

• University of Copenhagen 

• University of Oxford

• Peking University 

• National University               

of Singapore 

• The University of Tokyo

• Yale University 

• ETH - Zürich

IARU-alliancens medlemmer



sede grupper i det danske samfund, er kravene nu fundamentalt an-
derledes. I dag optages omkring dobbelt så mange på universiteterne 
som i midten af 1970’erne. Det er en politisk målsætning, at dette tal 
skal vokse yderligere. Tilsvarende indebærer universiteternes centrale 
betydning for den økonomiske udvikling, at omverdenen stiller større 
krav om kvalitet, gennemførelse og relevans. Spørgsmålet er imidler-
tid, hvordan disse krav kan forenes med bl.a. KU’s ambition om at 
tilbyde forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau. 

Set i det perspektiv kan KU’s overordnede udfordring på dette område 
formuleres på følgende måde: Hvordan kan KU indfri de større for-
ventninger om at bidrage til videnssamfundets udvikling og uddan-
nelse af flere, samtidig med at kvaliteten styrkes? 
  
Internationalisering
Optagelsen i stjernealliancen, IARU, er en milepæl i KU’s over 500 
års internationale engagement. Dette langvarige engagement til trods 
har KU’s hovedfokus til stadighed været at bidrage til udviklingen af 
det danske samfund i form af kandidater, viden mv. I det 21. århund-
rede er skellet mellem den nationale og den internationale sfære imid-
lertid blevet mindre klart.  

Hvor universiteter tidligere tiltrak studerende fra nærområdet, frem-
står uddannelse i dag som et hastigt voksende marked. De studerende 
”stemmer med fødderne” og søger i stigende grad mod de institutio-
ner, der kan tilbyde den bedste uddannelse og det mest stimulerende 
studiemiljø. I 2004 var der således 1 mio. udenlandske studerende på 
engelsksprogede universiteter; i 2020 forventes tallet at være 2,6 mio.  
Tilsvarende er forskernes mobilitet på verdensplan vokset eksplosivt, 
hvilket bl.a. ses af, at 400.000 europæiske forskere i dag er ansat i 
USA. De bedste i verden går derhen, hvor de bedste allerede er – hvor 
faciliteterne er i top, og hvor chancerne for at opnå finansiering er 
størst. Endelig betyder internationaliseringen, at universiteter i langt 
større omfang skal uddanne studerende til et internationalt arbejds-
marked – med dertil hørende globale kompetencer.

De nye internationale rammevilkår er den tredje store strategiske ud-
fordring for KU: Hvordan kan KU tilpasse sig den øgede internatio-
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nalisering,	samtidigt	med	at	KU	varetager	sin	rolle	som	central	videns-	
og	kulturbærende	institution	i	Danmark?	

Faglig bredde
Som	flerfakultært	universitet	udmærker	KU	sig	ved	en	betydelig	faglig	
bredde	og	mangfoldighed	inden	for	både	uddannelse	og	forskning.	
Med	fusionen	med	KVL	og	DFU	er	denne	bredde	blevet	endnu	mere	
markant.	Spørgsmålet	er	imidlertid,	hvordan	KU	i	praksis	kan	nyttig-
gøre	denne	mangfoldighed.	Problematikken	skærpes	blot	af,	at	frem-
tidens	frontforskning	i	stigende	grad	finder	sted	i	krydsfeltet	mellem	
basisvidenskaberne	og	i	sammenhæng	med	anvendte	videnskabsområ-
der	(translationel	forskningsproces).	

En	styrkelse	af	samspillet	internt	på	KU	vil	derfor	kunne	give	KU’s	
forskning	og	uddannelser	et	afgørende	løft.	F.eks.	åbner	fusionen	for	
nogle	helt	nye	”krydsfeltsområder”	inden	for	fødevare-	og	ulands-
forskning,	hvor	størstedelen	af	KU’s	fakulteter	kan	komme	i	spil.	
Samlet	set	kan	den	sidste	store	udfordring	derfor	formuleres	på	føl-
gende	måde:	Hvordan	kan	KU	omsætte	den	faglige	mangfoldighed	i	
resultater	for	forskning,	uddannelse	og	vidensspredning?

,
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III . Universitetets overordnede kurs

e fire strategiske	udfordringer	udgør	tilsammen	de	nye	ram-
mevilkår,	som	universitetet	skal	operere	indenfor.	KU	skal	være	

åben	over	for	de	nye	nationale	og	internationale	krav	og	f.eks.	udvikle	
nye	virkemidler,	der	udbygger	samspillet	med	private	og	offentlige	
virksomheder.	Men	KU	skal	ikke	prioritere	alle	opgaver	lige	højt.	De,	
som	satser	på	alt,	satser	som	bekendt	på	ingenting.	Intet	universitet,	
hverken	i	Danmark	eller	udlandet,	kan	være	i	front	på	samtlige	om-
råder.

Frem	mod	2012	vil	KU	derfor	positionere	sig	som	det	universitet	i	
Danmark,	der	satser	så	målrettet	på	den	fremragende	grundforsk-
ning,	at	vi	bliver	et	internationalt	højt	estimeret	universitet	blandt	de	
absolut	førende	i	Europa.	Det	mål,	som	KU	konsekvent	vil	styre	efter,	
er	således	den	internationale	frontforskning,	der	er	en	forudsætning	
for,	at	KU	kan	ansætte	højt	kvalificerede	forskere	og	sikre	adgang	til	
viden	jorden	rundt.	Den	frie	forskning	af	højeste	internationale	kva-
litet	er	også	altafgørende	for,	at	KU	kan	opfylde	målsætningen	om	
at	tiltrække	de	dygtigste	studerende	ved	konsekvent	at	videreudvikle	
universitetets	uddannelser.	Med	afsæt	i	et	sådant	kvalitetsløft	vil	KU,	
via	kandidaterne,	tilføre	det	danske	videnssamfund	nye,	afgørende	
kompetencer.		
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Naturligvis	skal	KU	også	løfte	på	andre	områder,	men	ambitionen	om	
at	være	Danmarks	spydspids	i	den	internationale	forskningsverden	
skal	være	KU’s	afgørende	pejlemærke.	Når	strategiperioden	er	udlø-
bet,	er	det	derfor	vort	mål,	at	staben	og	de	studerende	i	højere	grad	
afspejler	den	voksende	internationalisering.

Internationaliseringen	til	trods	vil	hovedfinansieringskilden	for	KU	i	
den	overskuelige	fremtid	være	den	danske	stat.	Tilsvarende	vil	langt	
hovedparten	af	de	studerende	fortsat	komme	fra	Danmark,	samtidig	
med	at	KU	som	landets	største	universitet	skal	være	med	til	at	værne	
om	f.eks.	det	danske	sprog	og	styrke	samarbejdet	med	andre	danske	
vidensinstitutioner.	Sidstnævnte	gælder	ikke	mindst	Copenhagen	
Business	School	(CBS),	Danmarks	Tekniske	Universitet	(DTU),	og	
Aarhus	Universitet,	hvor	et	samarbejde	inden	for	sprogfagene,	jura	og	
handel	(”Law	and	Business”),	bio-	og	medicoteknologi,	innovation	
samt	fødevareområdet	rummer	store	perspektiver.	

Alt	dette	ændrer	imidlertid	ikke	ved,	at	KU	kun	kan	realisere	sin	over-
ordnede	målsætning	ved	at	styrke	internationaliseringen.	Ellers	vil	de	
dygtigste	danske	studerende	og	forskere	på	sigt	bosætte	sig	i	udlandet,	
og	de	store	forskningsmidler	vil	gå	uden	om	Danmark.	I	det	21.	år-
hundrede	udgør	det	nationale	og	internationale	ikke	hinandens	mod-
sætninger;	de	er	tværtimod	uløseligt	forbundet.	

Netop	derfor	skal	internationalisering	ikke	udelukkende	forankres	ét	
sted	i	KU’s	organisation	–	eller	for	den	sags	skyld	ét	sted	i	strategien.	
Internationalisering	skal	derimod	gennemsyre	hele	KU.	Det	interna-
tionale	skal	systematisk	indgå	i	samtlige	facetter	af	KU’s	virke	–	lige	
fra	forskning,	uddannelse	og	erhvervssamarbejde	til	KU’s	personale-
politik.	Tilsvarende	skal	KU	konsekvent	operere	med	internationale	
sammenligninger	(”benchmarks”).

Universitetets	markante	satsning	på	den	frie	forskning	af	højeste	in-
ternationale	kvalitet	skal	ses	i	lyset	af,	at	den	udgør	basiselementet	
i	fødekæden	for	forskningsbaseret	uddannelse,	anvendt	forskning,	
erhvervssamarbejde	og	formidling.	KU	skal	derfor	tjene	grundforsk-
ningens	originalitet,	og	det	er	på	den	baggrund,	at	universitetet	skal	

n  ,

Botanisk Have er en

del af City Campus



Københavns Universitet · Destination 2012 21



Københavns Universitet · Destination 201222



Københavns Universitet · Destination 2012

manifestere	sig	og	håndtere	de	nye,	vigtige	kerneopgaver:	formidling	
og	samarbejde	med	erhvervslivet.	

I	kraft	af	sin	faglige	bredde	har	KU	særligt	gode	forudsætninger	for	at	
løfte	forskningen.	Konkret	er	der	felter,	hvor	den	samlede	regionale	
infrastruktur	sætter	KU	i	en	unik	styrkeposition.	Som	eksempler	kan	
nævnes	tre	områder.	Det	første	område	er	”Health	and	Life	Sciences”,	
hvor	fagbredde,	videnskabelig	styrke	og	samarbejde	med	det	offent-
lige	sygehusvæsen	og	en	stærk	gruppe	af	biomedicinske	virksomhe-
der	udgør	et	fortrinligt	udgangspunkt	for	en	indsats	i	den	absolutte	
verdenselite.	

Et	andet	område	er	forskningen	inden	for	brede	samfundsmæssige	
forhold,	hvor	kombinationen	af	internationale	stærke	forskningsmil-
jøer	og	den	skandinaviske	samfundsmodel	(lige	fra	nærdemokrati	til	
arbejdsmarkedsforhold),	giver	KU	en	markant	profil.	

Endelig	skaber	koblingen	mellem	et	humanistisk	forskningsmiljø	
med	stærke	sproglige	og	interkulturelle	kompetencer	og	et	udadvendt,	
”globaliseringsparat”	lille	land	gode	forudsætninger	for	humanistisk	
grundforskning	og	for	at	udvikle	humaniora	som	en	del	af	andre	vi-
denskabelige	felter.	

2�
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IV . Universitetets strategiske 

indsatsområder

En attraktiv arbejdsplads
Mål: At øge KU’s attraktionsværdi som arbejdsplads, både for danske og 
udenlandske medarbejdere.
 

øbenhavns Universitet	skal	være	en	attraktiv	arbejdsplads,	
hvor	alle	føler,	at	de	bidrager	til	universitetets	fælles	mål.	Med-

arbejderne	er	og	bliver	KU’s	altoverskyggende	ressource,	og	uden	en	
forbedring	af	KU’s	attraktionsværdi	som	arbejdsplads	vil	det	blive	van-
skeligt	at	fastholde	og	tiltrække	medarbejdere.	I	de	kommende	år	skal	
god	ledelse,	målrettet	kompetenceudvikling	og	en	tidssvarende	per-
sonalepolitik	være	begreber,	der	forbindes	med	Københavns	Univer-
sitet.	Kort	sagt:	medarbejderne	skal	have	rammer,	som	gør,	at	de	kan	
udfolde	deres	originalitet,	kompetencer	og	engagement	optimalt.	

Universitetet	skal	dermed	ikke	blot	være	en	åben	organisation,	der	
danner	en	tidssvarende	ramme	om	den	originalitet,	åndsfrihed	og	
sandhedssøgen,	som	er	en	forudsætning	for	gennembrud	af	ny	viden	
og	erkendelse.	Det	skal	også	være	en	organisation	baseret	på	ansvarlig-
hed,	engagement	og	et	godt	fysisk	og	psykisk	arbejdsmiljø,	hvor	pro-
blemer	afdækkes	og	løses,	og	hvor	alle	bidrager	aktivt.	Organisationen	
skal	tillige	drives	effektivt	og	fleksibelt	med	vægt	på,	at	administration	
og	organisatoriske	strukturer	giver	maksimal	og	velstyret	støtte	samt	
service	til	dem,	der	varetager	kerneopgaverne.	Endelig	bør	en	arbejds-
plads	af	KU’s	størrelse	også	være	sig	sit	”grønne	ansvar”	bevidst.	KU	
vil	derfor,	inspireret	af	IARU-partnerne	Yale	og	ETH-Zürich,	bl.a.	
opstille	en	energispareplan	og	arbejde	hen	i	mod	at	blive	ét	af	Euro-
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pas	”grønneste	campusområder”.	Disse	initiativer	styrkes	kun	af,	at	
klimaforandring	og	udviklingen	af	nye	energikilder	står	stærkt	i	KU’s	
forskningsportefølje.	

Den	nye	universitetslovs	ledelsesreform	skaber	nye	muligheder	for	at	
sætte	handling	bag	ordene;	f.eks.	ved	at	ledelsen	kan	udvikle	fælles	
principper	for	god	ledelse,	lige	fra	klar	opgavefordeling	og	opfølgning	
over	kompetenceudvikling	til	en	passende	balance	mellem	arbejde,	
fritid	og	familieliv.	Indsatsen	for	at	styrke	KU	som	arbejdsplads	vil	ske	
i	respekt	for	den	forsknings-	og	ytringsfrihed,	høje	grad	af	medarbej-
derindflydelse	samt	gode	sammenhæng	mellem	forskning	og	uddan-
nelse,	som	altid	bør	præge	KU.

Mere	specifikt	vil	KU	inden	for	strategiperioden	arbejde	mere	målret-
tet	med	bl.a.	personale-	og	lønpolitikken.	Systematisk	kompetence-	
og	ledelsesudvikling	samt	individuel	karriereplanlægning	er	blandt	
de	opgaver,	som	vil	have	høj	prioritet.	Til	dette	formål	oprettes	en	
”HR-afdeling”	(”Human	Resources”).	Som	sin	første	opgave	skal	den	
udvikle	tværgående	talentprogrammer	for	alle	medarbejdergrupper,	
samt	tilpasse	medarbejdernes	sproglige	og	interkulturelle	kompetencer	
til	globaliseringen.	
	

Grundforskning i centrum
Mål: At udføre fremragende grundforskning under de konkurrencevil-
kår, som gælder i Danmark og i det internationale videnskabelige sam-
fund.

KU	vil	i	de	kommende	år	yde	en	særlig	indsats	for	at	tiltrække	og	fast-
holde	de	bedste	forskere	fra	den	samlede	talentmasse	og	tilvejebringe	
de	ressourcer,	der	tillader	dem	at	præstere	det	fremragende.	Fremover	
vil	kvalitetskriterier,	også	i	relation	til	basismidler,	være	omdrejnings-
punktet	for	fordelingen	af	forskningsmidler	internt	på	KU.	Heri	lig-
ger	også	en	tilskyndelse	til	at	organisere	sig	og	arbejde	på	et	niveau,	
der	matcher	de	bedste,	målt	med	international	målestok.	Ekstern	
bedømmelse	af	KU’s	akademiske	aktiviteter,	gennemført	efter	klart	
definerede	kriterier	og	standarder,	er	et	væsentligt	redskab,	når	univer-
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sitetet	skal	beslutte,	hvilke	indsatser	der	skal	løftes.	Desuden	vil	eks-
terne	bedømmelser	kunne	skabe	baggrund	for	en	diskussion	af,	hvilke	
områder	der	ikke	lever	op	til	de	høje	kvalitetsstandarder.	

Naturligvis	vil	samfundets	strategiske	prioriteringer	og	hensyntagen	
til	f.eks.	erhvervsudviklingen	også	indgå	som	et	aspekt	i	universite-
tets	overordnede	planlægning.	Som	grundforskningsuniversitet	er	det	
imidlertid	afgørende	at	slå	fast,	at	grundforskningen	også	omfatter	og	
skal	omfatte	forskning,	der	ikke	på	udførelsestidspunktet	kan	vurderes	
i	relation	til	dens	nutidige	samfundsmæssige,	herunder	økonomiske,	
relevans.	

Konkret	vil	KU	etablere	”stjerneforskningsprogrammer”	og	give	forsk-
ningsinfrastrukturen,	lige	fra	biblioteker	til	laboratorier,	et	markant	
løft.	Udover	udviklingen	af	talentprogrammer,	bl.a.	for	yngre	kvin-
delige	forskningsledere,	vil	den	allerede	omtalte	HR-afdeling	få	til	
opgave	at	arbejde	målrettet	med	de	praktiske	rammer	for	international	
rekruttering	og	udstationering.	Endelig	vil	KU’s	ledelse	opprioritere	
forskeruddannelsen	og	løbende	vurdere,	om	der	skal	afsættes	midler	
til	tværgående	forskningssatsninger.	

Udvikling af uddannelser
Mål: At sikre, at KU kan bidrage målrettet til videnssamfundets udvik-
ling, samtidig med at kvaliteten i uddannelserne styrkes. 

Forskningsbaseringen	gør	ikke	uddannelser	til	forskeruddannelser.	
Men	undervisningens	basering	på	forskning	er	grundlaget	for	alle	
KU’s	uddannelser.	Det	gælder	også,	selvom	størstedelen	af	KU’s	kan-
didater	ikke	bliver	forskere,	men	brugere	eller	aftagere	af	forskningen.	

I	strategiperioden	vil	KU	derfor	styrke	forskningsbaseringen	og	der-
med	udstyre	kandidaterne	med	stærke,	langtidsholdbare	spidskom-
petencer.	Med	andre	ord:	På	trods	af,	at	der	kommer	flere	ind	på	
universitetet,	skal	uddannelserne	hverken	forenkles	til	en	fortsættelse	
af	fjerde	gymnasieklasse	eller	overtilpasses	”her	og	nu	krav”.	KU	skal	
derimod	satse	målrettet	på	at	give	samtlige	af	KU’s	uddannelser	et	af-
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gørende	løft.	Dette	vil	bl.a.	ske	ved	en	opprioritering	af	de	fysiske	og	
psykiske	aspekter	af	studiemiljøet.

Helt	overordnet	vil	KU,	ligesom	andre	førende	forskningstunge	
universiteter,	gøre	op	med	antagelsen	om,	at	kreativ	og	excellent	
forskning	automatisk	slår	over	i	tilsvarende	kreativ	og	fremragende	
undervisning.	Derfor	vil	KU	lancere	en	række	initiativer,	såsom	ud-
viklingen	af	et	system	til	kvalitetsudvikling	og	-sikring	samt	oprettel-
sen	af	en	”innovationspulje”,	der	kan	motivere	forskerne	til	at	arbejde	
mere	målrettet	med	udviklingen	af	deres	undervisning,	nye	uddan-
nelseselementer	og	uddannelser.	Inden	for	kvalitetssystemet,	med	dets	
systematiske	evalueringer,	vil	KU	forsøge	at	udvikle	en	praksis,	hvor	
kvalitetsløft	inden	for	uddannelsesområdet	i	stigende	grad	efterspør-
ges,	monitoreres	og	belønnes.	

En	sådan	overordnet	uddannelsessatsning	udgør	også	en	vigtig	livline	
for	KU’s	forskning.	Fremragende	uddannelser,	lige	fra	bachelor	til	
ph.d.-niveau,	er	og	bliver	den	sikreste	garanti	for,	at	KU	kan	rekrut-
tere	de	bedste	i	den	kommende	generation	af	danske	og	udenlandske	
forskertalenter.	

I	lyset	af	internationaliseringen	vil	KU,	i	tæt	samarbejde	med	førende	
udenlandske	universiteter,	udvikle	særligt	krævende	kandidatgrader	på	
engelsk	(”Copenhagen	Master	of	Excellence	-	COME”).	Formålet	er	
at	styrke	KU’s	chancer	for	at	kunne	tiltrække	flere	fremragende	uden-
landske	studerende.	Uddannelserne	vil	tillige	sikre,	at	KU	kan	udfor-
dre	og	fastholde	de	allerdygtigste	studerende	i	Danmark.	I	forbindelse	
med	den	øgede	satsning	på	internationale	uddannelser	vil	KU	hurtigst	
muligt	omsætte	parallelsprogspolitikken	til	praksis,	således	at	relevante	
materialer	og	kurser	foreligger	på	engelsk.	

I	strategiperioden	er	det	vort	mål,	at	KU’s	kandidater	i	stigende	grad	
udmærker	sig	ved	følgende	fire	karakteristika:	

For	det	første	skal	samtlige	studerende	tidligt	i	deres	studium	”mærke	
suset”	i	form	af	direkte	kontakt	med	KU’s	forskere	og	forskning.	Sær-
kendet	ved	KU’s	uddannelser	er	og	bliver	forskningsbaseringen.
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For	det	andet	skal	KU’s	studerende	udvikle	stærke	internationale	
kompetencer,	der	kvalificerer	dem	til	det	globale	jobmarked	og	et	glo-
baliseret	Danmark	–	f.eks.	i	form	af	kulturforståelse	og	sprogkundska-
ber,	gerne	et	fremmedsprog	mere	end	engelsk.	Alt	andet	lige	kan	disse	
kompetencer	bedst	opnås	i	forbindelse	med	et	studieophold	i	udlan-
det,	hvilket	tilsiger,	at	KU	bl.a.	smidiggør	meritoverførelsen.	

For	det	tredje	skal	de	studerende	i	stigende	grad	udmærke	sig	ved	at	
kunne	tænke	på	tværs,	idet	de	kommer	i	berøring	med	andre	fag	end	
blot	deres	eget.	Videnssamfundets	kompleksitet	bevirker,	at	tværfag-
lige	kompetencer,	herunder	kompetence	til	at	samarbejde	på	tværs	af	
fag	og	kulturer,	bliver	en	afgørende	konkurrenceparameter.	

Endelig	skal	KU’s	studerende	under	deres	studium	få	indblik	i	kom-
mende	arbejdsgiveres	krav	og	forventninger.	Ud	over	selve	studiet	kan	
det	f.eks.	ske	i	form	af	studierelevant	arbejde,	praktikophold	og	spe-
cialearbejde	samt	ved	erhvervstemadage,	som	universitetet	vil	fremme.

Med erhvervslivet og offentlige virksomheder som 
partner
Mål: At styrke samspillet med private såvel som offentlige virksomheder 
på områder, hvor en fælles indsats kan skabe ny viden.
	
I	et	åbent	samfund	er	der	ingen,	som	har	vidensmonopol.	Heller	ikke	
universiteterne.	Derfor	har	KU	en	strategisk	interesse	i	at	indgå	i	et	
tæt	samspil	med	stærke	private	og	offentlige	vidensvirksomheder,	der	
vil	kunne	bidrage	til	KU’s	forskning	og	uddannelse.	Tilsvarende	har	
omverdenen	en	interesse	i	at	trække	på	KU’s	viden,	når	det	gælder	
f.eks.	rådgivning,	innovation	og	kommercialisering.	Et	tættere	samar-
bejde	med	private	og	offentlige	vidensvirksomheder	er	derfor	en	stra-
tegisk	prioritet	for	KU.	Det	samme	er	en	alliance	med	Københavns	og	
Frederiksberg	kommuner	og	de	nye	regioner	på	Sjælland.	Selvom	KU	
indgår	i	et	tæt	samspil	med	hele	det	danske	samfund,	kan	f.eks.	opfø-
relsen	af	nye	kollegier	og	flere	”væksthuse”	for	små	græsrodsvirksom-
heder	kun	ske	i	tæt	samarbejde	med	regionale	partnere.	
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Ved	starten	af	strategiperioden	er	KU’s	udgangsposition	for	at	ud-
bygge	samarbejdet	med	omverdenen	gunstig.	Ikke	alene	bevirker	den	
faglige	bredde,	at	KU	allerede	i	dag	kan	løfte	inden	for	stort	set	alle	
fagområder.	Med	fusionen	med	KVL	og	DFU	har	KU	tillige	fået	en	
større	berøringsflade	med	medicinalbranchen	og	fødevaresektoren.	
Samlet	set	skaber	det	også	nye	muligheder	for	et	udbygget	fagligt	for-
ankret	og	forudseende	myndighedsberedskab.	

For	at	omsætte	dette	potentiale	til	praksis	vil	KU	tage	en	række	kon-
krete	initiativer.	For	det	første	vil	KU	knytte	aftagerpaneler	til	samt-
lige	uddannelser/fagområder,	fremme	den	løbende	omverdenskontakt	
ved	at	oprette	en	forening	for	tidligere	studerende	(”alumneforening”)	
og	arbejde	mere	målrettet	med	erhvervsprofessorater.	For	det	andet	vil	
KU	styrke	forskernes	incitament	til	at	deltage	i	patenterings-	og	kom-
mercialiseringsaktiviteter.	Det	vil	først	og	fremmest	ske	ved	en	mere	
professionel	støtte	af	forskernes	arbejde	med	at	omsætte	deres	viden	til	
konkrete	resultater.	Til	det	formål	vil	KU	oprette	et	center	for	inno-
vation	og	forskerservice,	der	skal	støtte	op	om	fakulteternes	indsats	på	
området,	såvel	nationalt	som	internationalt.	Endelig	vil	KU	tage	ini-
tiativ	til	forpligtende	samarbejde	med	de	relevante	regionale	partnere.	

I dialog med omverdenen
Mål: At understøtte forskning og uddannelse ved at intensivere KU’s 
dialog med den brede offentlighed. Det skal især ske gennem formidling 
til kommende studerende og universitetets vigtigste samarbejdspartnere 
samt ved at opprioritere international forskningsformidling. 

Som	en	central	videns-	og	kulturbærende	institution	har	KU	en	særlig	
forpligtelse	til	at	dele	sin	viden	med	omverdenen	og	dermed	også	til	at	
kvalificere	den	offentlige	debat.	Som	et	vigtigt	aspekt	kan	et	tæt	sam-
spil	med	den	brede	offentlighed	øge	universitetets	attraktionsværdi	og	
dermed	styrke	KU’s	muligheder	for	at	tiltrække	dygtige	studerende,	
forskningsmidler	m.v.	Samlet	set	har	en	professionel	og	aktiv	videns-
formidling	til	omverdenen	derfor	udviklet	sig	til	en	afgørende	kon-
kurrenceparameter	for	KU.	

�5
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På	den	baggrund	bør	den	brede,	forskningsbaserede	vidensformid-
ling	opprioriteres	og	ikke	længere	opfattes	som	den	enkelte	forskers	
ikke-meriterende	hobby.	Frem	for	at	formidling	er	et	tema	for	de	
få,	bør	det	integreres	som	en	fast	bestanddel	i	universitetets	arbejde,	
ph.d.-uddannelser	og	ikke	mindst	i	den	enkelte	forskers	hverdag.	
Det	vil	bl.a.	kræve,	at	universitetet	ikke	kun	belønner	den	excellente	
forskning,	men	også	den	fremragende	formidling.	Inden	for	strategi-
perioden	vil	KU	derfor	bl.a.	oprette	en	central	formidlingspulje,	som	
fakulteterne	én	gang	om	året	kan	søge	til	nyskabende	formidlingsakti-
viteter.	Desuden	vil	KU	arbejde	med	nye	former	for	webbaseret	forsk-
ningsformidling	(weblogs,	e-baserede	tidsskrifter	mv.).		

Overordnet	skal	formidlingsarbejdet	understøtte	universitetets	ker-
neydelser,	forskningen	og	uddannelserne.	Kontakt	til	skoler	og	gym-
nasier	via	besøgsordninger,	undervisningsmateriale	og	websites	er	en	
central	måde	at	sikre,	at	KU	er	så	tiltrækkende	som	muligt	for	de	bed-
ste	studerende.	Ved	samtidig	at	give	KU’s	forskningshistorier	en	mere	
prominent	placering	i	den	internationale	presse	øges	KU’s	attraktions-
værdi	over	for	udenlandske	studerende,	fonde	og	samarbejdspartnere.	

Ud	over	den	brede	forskningsformidling	vil	KU	inden	for	strategipe-
rioden	også	styrke	den	forskningsbaserede	efter-	og	videreuddannelse	
samt	indgå	i	et	tættere	samarbejde	med	gymnasie-	og	folkeskolen.	En-
delig	er	det	KU’s	ambition	at	udbrede	kendskabet	til	naturvidenskab	
ved	at	etablere	et	samlet	museum	for	naturvidenskaberne	i	internatio-
nal	klasse.
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