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SCIENCE
Samarbejde med erhvervsliv og
myndigheder

Hvorfor samarbejde med SCIENCE
Forskning og innovation er nøglen til at løse de store globale udfordringer, verden står over for
med øget pres på naturressourcer, klimaforandringer, livsstilssygdomme m.m. Et stærkt samarbejde og videnudveksling mellem virksomheder, myndigheder og universiteter er grundlaget
for at kunne udvikle disse løsninger. SCIENCE er Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution og er med sin grundvidenskabelige tyngde og anvendelsesorienterede forskning en unik samarbejdspartner for erhvervsliv og myndigheder.
Et samarbejde med universitetet giver adgang til forskningsbaseret viden, det nyeste udstyr
og de studerendes akademiske kompetencer. En ny rapport slår fast, at samarbejde mellem
Københavns Universitet og erhvervsliv skaber positiv effekt for både virksomhederne og universitetet (www.erhverv.ku.dk/virksomheder/forskere/effekter).

Strategi for erhvervs- og myndigheds
samarbejde
SCIENCE ønsker et forpligtende og udbytterigt forsknings- og uddannelsessamarbejde med
virksomheder og myndigheder og har udarbejdet en strategi med tre højt p
 rioriterede målsætninger:
• Øget samspil med private virksomheder på tværs af fagmiljøer mhp. at skabe vækst og
konkurrencekraft
•	
Øget erhvervsparathed hos bachelorer, kandidater og ph.d’er mhp. at gavne
jobmuligheder og karriereveje
•	
Øget omfang af myndighedskontrakter med henblik på at
understøtte vigtige samfundsbeslutninger
Det er SCIENCEs mål at være den foretrukne partner, når
virksomheder, rådgivere, myndigheder og organisationer
inden for det natur- og biovidenskabelige område søger
viden og samarbejde på højeste niveau.

Vi har særligt fokus på:
•

At indgå i strategiske partnerskaber og forskningsprojekter

•

At uddanne erhvervsparate kandidater

•

At have fleksibel IPR-håndtering

•

Forskningsbaseret myndighedssamarbejde

•

At tilbyde virksomhedsspecifik efter- og videreuddannelse

•

At skabe adgang til avancerede forskningsfaciliteter og infrastruktur

Eksempler på omverdenssamarbejde
SCIENCE står stærkt på bl.a. disse fire områder i forhold til samarbejde med virksomheder og
myndigheder:
• Fødevarer/Ernæring – Forskning og undervisning i human ernæring og fødevarevidenskab
foregår i tæt samarbejde med eksterne parter. Samarbejdet fører eksempelvis til udvikling og
produktion af nye fødevarer eller til ny viden om fx appetitregulering, overvægt eller hjertekarsygdomme. Københavns Universitet og DTU har indgået en strategisk aftale for at styrke
fødevareområdet til gavn for erhvervsliv og samfund.
•	
Det biobaserede samfund – Samarbejde med flere virksomheder omkring større satsninger
og konkrete forskningsprojekter om fremtidig anvendelse af biologiske råvarer frem for fossile.
Fokus på udvikling af grøn energi og 2. generations bioethanol, øget produktion af biomasse
og de miljø- og naturmæssige konsekvenser heraf samt bioraffinering.
•	Smart IT – Stærke IT-kompetencer på SCIENCE har ført til bredt samarbejde med virksomheder, bl.a. via Datalogisk Instituts Business Club, hvor virksomhederne tilbydes faglig sparring
og adgang til fælles forskningsprojekter. Eksempelvis samarbejdes om udvikling af computersprog til evaluering af finansielle modeller og om udvikling af et system for fysisk genoptræning ved hjælp af bevægelsessensorer.
• Kemi/Fysik – Etablering af større centre, eksempelvis Nano Science Center (www.nano.ku.dk),
hvor der samarbejdes med eksterne partnere omkring eksempelvis udvikling af nye materialer.
Tilsvarende indgår Space Science Center (www.space.ku.dk) i en bred vifte af projekter om
brug af satellit-data inden for land- og skovbrug, klimastudier, navigation, miljøovervågning
samt ressourcekortlægning.

For yderligere oplysninger kontakt:
Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde
Erik Bisgaard Madsen
proem@science.ku.dk
Mobil +45 4045 0883

Fakta om fakultetet
•
•
•
•
•

På SCIENCE er der 4.400 ansatte inklusive 1.000 ph.d.-studerende.
9.000 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende.
Fakultetet har 22 bacheloruddannelser og 37 kandidatuddannelser.
SCIENCE har en årlig omsætning på 2,5 mia. kr.
SCIENCE har 12 institutter.
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