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Danmark skal have ny innovationsstrategi
Regeringen ønsker, at en ny bred innovationsstrategi skal fremme
vækst og jobskabelse. Uddannelsesministeriet inviterer universiteter og andre aktører til at deltage i arbejdet.
Uddannelsesministeriet har for nyligt
offentliggjort et kommissorium for
udarbejdelsen af en innovationsstrategi for Danmark. Ifølge kommissoriet
skal strategien ”sikre en bedre kobling
mellem de offentlige investeringer i
forskning, udvikling, innovation og
uddannelse og vækst og jobskabelse i
den private sektor.” Uddannelsesministeriet skal udarbejde strategien i
tæt samarbejde med Ministeriet for
Erhverv og Vækst.
Tre spor skal føre til innovationsstrategien
Uddannelsesministeriet har desuden
fremlagt en procesplan for udarbejdelsen af innovationsstrategien inden for
forsknings-, innovations- og uddannelsesområdet. Planen består af tre
spor:
1. Innovationsstrategiens vision: Identificering af innovationspotentialet i
Danmark.
2. Et samfund med høj innovationskapacitet: Et eftersyn af eksisterende
innovationsordninger, der skal føre til
en højere innovationskapacitet.

3. Målrettede innovationspartnerskaber: Innovationspartnerskaberne skal
sikre, at innovationspotentialet på
særligt lovende områder udmønter sig
i konkrete løsninger og nye arbejdspladser.
”Innovationshuller” skal frem i lyset
Fra politisk side er der lagt op til at
innovationsstrategien skal udarbejdes
i tæt samarbejde med alle relevante
aktører. Frem mod sommerferien vil
Danske Universiteter og andre aktører
hjælpe med at kortlægge eksisterende
innovationsordninger. Kortlægningen
kan være med til at synliggøre eventuelle ”innovations-huller”, det kan
være tiltag, der mangler for at fremme
innovationspotentialet, eller områder,
som ikke er en aktiv del af innovationskæden.
Læs mere om innovationsstrategien
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Dimittendudvalg ser dagens lys
Nyt udvalg fremmer erfaringsudveksling mellem universiteternes
karrierecentre
Beskæftigelsessituationen for dimittender er et højaktuelt emne, og
universiteterne har i stigende omfang
fokus på kandidaternes overgang til
arbejdsmarkedet.
For at styrke samarbejdet på området
og fremme erfaringsudvekslingen
har Danske Universiteter nedsat et
udvalg om dimittenders overgang til
arbejdsmarkedet. Arbejdsgruppen er
et underudvalg til Danske Universiteters Uddannelsesgruppe, der samler
lederne af de otte universiteters studieadministrationer.
Dimittendudvalget består af repræsentanter fra universiteternes
karrierevejledninger og rådgiver
Uddannelsesgruppen i spørgsmål
vedr. universiteternes rammevilkår
i forhold til at lette overgangen fra
universitet til arbejdsmarked. Derudover udveksler gruppens medlemmer
erfaringer omkring universiteternes
løbende karrierevejledning til de studerende.

Faktaboks:
Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet
Generelt har akademikere bedre muligheder for
beskæftigelse end andre grupper.
Høj dimittendledighed. Ledighedsfrekvensen
for dimittender (uddannede indenfor de seneste
12 md.) var på 24,7 procent for januar 2012. (AC’s
ledighedsstatistik)
Universiteterne arbejder løbende med at få de
studerende til at overveje erhvervsmulighederne
tidligere i deres studieforløb. Både i form af mere
traditionel karrierevejledning og i den løbende
uddannelsesplanlægning.
Læs mere i Danske Universiteters notat om dimittenders overgang til arbejdsmarkedet.
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Mere fleksibel kvote 2
En fordeling på 90/10 mellem kvote 1 og 2 er ikke længere et håndfast krav for optaget på universiteternes bacheloruddannelser
En kvotefordeling på 90/10 er ikke en
målsætning for kvotefastsættelsen for
2012. Sådan skriver Uddannelsesministeriet i et brev, som universiteterne
modtog den 1. marts. Ifølge brevet kan
universiteterne fravige 90/10-fordelingen på baggrund af en konkret faglig
begrundelse.
Ændringen sker efter ønske fra uddannelsesminister Morten Østergaard.
Ministeren mener, at mere frihed til at
fastsætte optagelseskvoter kan støtte
universiteterne i at få de studerende
hurtigere igennem uddannelsessystemet. Efter ministeriets udmelding har
flere universiteter fået godkendt en
markant anderledes fordeling allerede
for dette års kvote 2-optag.
Særligt Roskilde Universitet og Copenhagen Business School ønsker bedre
plads til kvote 2-ansøgere. Copen-

hagen Business School har f.eks. fået
godkendt, at bacheloruddannelsen i
International Business kun optager
65 procent gennem kvote 1, hvor de
resterende 35 procent fordeles mellem
kvote 2 og 3. Årsagerne til at ønske en
ny fordeling er mange og spænder fra
ønsket om større diversitet i holdsammensætningen til lavere frafald og
mere motiverede studerende.
Andre universiteter melder dog, at den
sene udmelding i forhold til ansøgningsfristen for kvote 2 den 15. marts
betyder, at de først fra næste år vil
ændre i kvotefordelingen.
Både Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd har rost
ministeriet for udmeldingen om mere
fleksibilitet i forhold til det noget stive
kvotesystem.
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Dialog om nyt akkrediteringssystem
Uddannelsesminister Morten Østergaard har indkaldt universiteterne og andre videregående uddannelsesinstitutioner til en dialog
om fremtidens akkrediteringssystem.
Der er lagt op til en model med institutionsakkreditering, der skal dække
alle uddannelsesinstitutioner under
Uddannelsesministeriet.
Som følge heraf er der i dialogoplægget lagt op til en model med færre
frihedsgrader end den, der var på
tegnebrættet for universiteterne i
foråret 2011. Således skal institutionsakkreditering som ventet sup-

pleres af tværgående evalueringer og
stikprøver af enkeltuddannelser med
”særlige udfordringer”. Hertil kommer,
at der i regi af ministeriet for alle nye
uddannelser skal finde en vurdering af
uddannelsernes relevans og regionale
behov sted. Universiteterne vil i den
kommende tid indgå i dialog med
ministeriet om denne model med henblik på at finde løsninger, der reducerer de administrative omkostninger.
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Taxameterløftet under lup
Uddannelsesministeriet er i gang med at gøre status for løftet i det
laveste taxameter. Statusopgørelsen vil få betydning for investeringerne i humaniora og samfundsvidenskab fremover.
2012 er året, hvor der skal gøres status for bevillingsløftet med henblik på
at vurdere om bevillingen skal forlænges. I 2009 blev det aftalt at bruge ca.
250 mio. kr. fra globaliseringspuljen
til at finansiere et løft i det laveste
uddannelsestaxameter, der primært
finansierer uddannelser inden for
humaniora og samfundsvidenskab.
Forudsætningen for bevillingen var,
at midlerne skulle bruges til mere og
bedre undervisning.
Dokumentationsarbejdet har været i
gang siden 2010, hvor det daværende
Videnskabsministerium udpegede
et antal uddannelser og tre konkrete
mål, som ministeriet ville gøre status
for i 2012. Herefter indsamlede ministeriet data for 2009 med henblik på at
skabe et ”før”-billede.
Uddannelsesministeriet er for nyligt
gået i gang med at indsamle data til et
”efter”-billede. I den forbindelse er der
blevet nedsat en arbejdsgruppe med
repræsentanter for universiteterne,
der skal følge processen. ”Efter”billedet tegner til at blive yderst
komplekst, da universiteterne og
uddannelserne har anvendt midlerne
meget forskelligt på grund af forskellige faglige behov og problemstillinger.
Derfor lægger arbejdsgruppens vægt

på, at statusopgørelsen differentierer
mellem uddannelser med henholdsvis mange og få undervisningstimer. Gruppen ønsker også at finde
en model, der synliggør de enkelte
uddannelsers indsatser.
Den færdige statusopgørelse vil være
klar inden sommerferien. Den vil
indgå i forhandlingerne om finanslov
2013, hvor det vil blive afgjort, om der
er midler til at fortsætte taxameterforhøjelsen.
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Stadig flere studerende tager
taxametret med til udlandet
Siden 2008 har det været muligt for danske studerende at tage det
taxametertilskud, som ellers skulle være gået til deres uddannelse
i Danmark, med til udlandet. En ny rapport viser, at stadig flere
benytter ordningen.
Siden udlandsstipendierne blev
indført i 2008, er brugen af ordningen blevet stadigt mere omfattende.
Aktiviteten på studieophold er næsten
fordoblet, og antallet af studerende på
hele uddannelser er vokset med ca.
50 procent. Langt størstedelen af de
studerende, der gør brug af ordningen,
læser på universitetet.
Uddannelsesministeriet udgav i
januar rapporten, ”Evaluering af
udlandsstipendieordningen 2011”, der
bygger på spørgeskemaundersøgelser
henvendt til studerende og institutioner og på registerdata. Rapporten
viser, at engelsktalende lande er den
klart mest populære destination.
Det er hovedsageligt ophold i USA,
Australien og Storbritannien, som
udlandsstipendierne finansierer.

I 2011 blev der tildelt udlandsstipendier for ca. 57 mio. kr., og siden ordningens indførelse er der blevet uddelt
147 mio. kr. Udlandsstipendierne er
finansieret via globaliseringspuljen,
der udløber med udgangen af 2012.
Det er forventningen, at regeringen og
Folketinget vil tage stilling til ordningens fremtid i løbet af sommeren og
efteråret.
Fakta: Udlandsstipendier
”Udlandsstipendium” dækker over danske studerendes mulighed for at benytte det danske taxametertilskud til at betale for et studieophold eller en
hel uddannelse ved et udenlandsk universitet.
Stipendierne uddeles gennem SU-systemet, men
universiteterne vejleder om ordningen og foretager
faglig kontrol af de udenlandske uddannelser.
Læs Uddannelsesministeriets evalueringsrapport
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Nye EU-programmer er på
forhandlingsbordet
Godt tre måneder inde i det danske EU-formandskab er forhandlingerne om fremtiden for EU’s programmer for forskning, innovation
og uddannelse godt i gang
I øjeblikket er det den danske regering, der sidder for bordenden, når
EU-landene diskuterer det europæiske samarbejdes fremtid. Det danske
formandskab for Det Europæiske Råd
blev den 6. januar skudt i gang med
offentliggørelsen af de danske prioriteter under overskifterne:
•
•
•
•

Et ansvarligt Europa
Et dynamisk Europa
Et grønt Europa
Et sikkert Europa

Under disse brede overskifter er der
blandt andet helt konkrete forhandlinger inden for uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet, hvor to
store, nye programmer er i spil.

Det ser ud til, at reglerne for Erasmus
for All vil blive fastlagt med Danmark for bordenden, men hvor mange
midler, der reelt vil være til rådighed
til EU-uddannelsesaktiviteter vil først
blive afgjort, når Danmark har forladt
formandsstolen. Kommissionen lægger op til en væsentlig forøgelse af
budgettet og foreslår 19 mia. euro for
perioden 2014-20.
Fakta: Erasmus for all
Samler de fleste eksisterende mobilitetsprogrammer samt en række programmer for samarbejde
med tredjelande.
Foreslået budget: 19 mio. euro – størstedelen
tiltænkt uddannelsesområdet
Læs programforslaget og Danske Universiteters
høringssvar

Forskningsprogram satser på ERC
Ét uddannelsesprogram for alle lande
og sektorer
På uddannelsessiden er Kommissionens forslag om et nyt EU-program
for uddannelse, Erasmus for All, et
varmt emne. Erasmus for All vil samle
størstedelen af de programmer, der
eksisterer på uddannelsesområdet i
dag. Dette inkluderer også Erasmus og
Erasmus Mundus, som danske universiteter og studerende gør flittigt brug
af.

Horizon 2020 er Kommissionens forslag til et rammeprogram for forskning og innovation, som skal gælde for
perioden 2014-2020. Programforslaget
er tæt koblet til prioriteringerne i
Europa 2020-strategien, som er EU’s
vækststrategi for det kommende årti.
Horizon 2020 skiller sig ud fra tidligere
rammeprogrammer ved også at inkludere European Institute of Technology
og Competitiveness and Innovation
Framework Programme. Kommissio-
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nens forslag er at fordoble budgettet
for European Research Council, så 15
mia. euro fremover bliver uddelt gennem ERC.
Kommissionens forslag til Horizon
2020 er blevet positivt modtaget af EUmedlemslandene, og meget tyder på,
at det er muligt, at EU-landenes videnskabsministre bliver enige om programmets hovedlinjer på rådsmødet
den 31. maj. Det overordnede budget
vil dog først blive fastlagt senere.
Den danske regering ønsker blandt
andet at fremme forenkling af programmet, styrke fokus på innovation
og sikre bedre muligheder for nye
deltagere.

Fakta: Horizon 2020
Foreslået budget 80 mia. euro.
De tre søjler:
       • Samfundsmæssige udfordringer (ca. 33 mia.
euro)
       • Industrielt lederskab ( ca. 20 mia. euro)
       • Videnskab i topklasse (ca. 28 mia. euro)
Hæver budgetterne til European Research Council,
European Institute of Technology, Eurostars og
Access to Risk Finance.
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EUA drøfter bæredygtige universiteter
Europas universiteter sætter fokus på bæredygtighed og på fremtidens forskningsfinansiering. Den europæiske universitetsorganisation, EUA, afholdte konference på University of Warwick den
22.-23. marts.
”The Sustainability of European
Universities” var overskriften for den
konference, som European University
Association afholdt den 22.-23. marts
2012 på University of Warwick lige syd
for Birmingham. Emnet var bæredygtighed i sin bredeste forstand, og de
cirka 350 konferencedeltagere drøftede de udfordringer af såvel økonomisk
som faglig art, som de europæiske
universiteter kæmper med.
Fremtidens forskningsfinansiering på
dagsordenen
Et særligt varmt emne for Europas
universiteter er behovet for økonomisk
bæredygtighed. I en arbejdsgruppe
om bevillingsmæssig bæredygtighed
drøftede konferencedeltagerne blandt
andet bevillingerne fra EU, i det 75
procent af de europæiske universiteter angiveligt forestiller sig, at
deres bevillinger fra EU vil stige de
kommende år. Formanden for Rektorkollegiet, Jens Oddershede, deltog
i workshoppens panel og advarede i
den forbindelse om, at selv med en
vedtagelse af udspillet om Horizon
2020, der er Kommissionens forslag til
et nyt rammeprogram for forskning og
innovation, vil der reelt ikke være flere
penge i programmets første år, end
der er i de sidste år af det eksisterende
forskningsprogram. Da bevillingerne

fra EU desuden typisk udgør 3-5 procent af et universitets forskningsbevillinger, er det ikke sandsynligt, at ret
mange universiteter vil opleve, at stigende bevillinger fra EU kan kompensere for andre bevillingers nedgang.
Ny formand og bestyrelse for EUA
Dagen før konferencen afholdt EUA
sin 13. generalforsamling. Her tiltrådte
professor Maria Helena Nazaré posten
som formand for EUA, som hun blev
valgt til i 2011. Desuden konstituerede
EUA’s bestyrelse sig med rektor for
Aarhus Universitet, Lauritz B. HolmNielsen, som den ene af to næstformand.

Læs mere om EUA her
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Kort nyt
Info-dag den 25. april: Ny hjemmeside om ph.d.-kurser

Ny rapport: Ansættelse af
ph.d.er og produktivitet

En arbejdsgruppe under Danske Universiteter er tovholder på en hjemmeside om ph.d.-kurser i Danmark. Med
hjemmesiden vil ph.d.-studerende få
én indgang til at søge i alle de ph.d.kurser, der bliver udbudt af de danske universiteter. Den 25. april 2012
afholdes der info-dag for alle ph.d.administratorer, hvor den nye hjemmeside præsenteres. Det er planen,
at siden skal være tilgængelig for de
ph.d.-studerende til sommer.

En ny rapport fra Uddannelsesministeriet viser, at virksomheder med
mindst en ph.d. ansat i gennemsnit
har 30 procent højere arbejdsproduktivitet end andre virksomheder. Samtidig viser rapporten, at en privatansat
ph.d.-uddannet tjener mere end en
privatansat højtuddannet, der ikke har
en forskeruddannelse.

Læs mere i invitation til info-dag

Læs mere på Uddannelsesministeriets
hjemmeside
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Udpeg en giftansvarlig og anmeld tyveri

Goddag til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Klassificeringsbekendtgørelsens nye
regler stiller skærpede krav til virksomheder og institutioner om sikker
opbevaring og pligt til anmeldelse af
tyveri af giftige stoffer og blandinger.
Reglerne stiller krav om udpegning
af en eller flere giftansvarlige, som
skal sikre korrekt opbevaring og at
uvedkommende ikke har adgang til de
giftige stoffer og blandinger. Derudover er der pligt til at anmelde tyveri
af giftige stoffer og blandinger.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en nyoprettet styrelse under
Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen er blandt andet ansvarlig for at
behandle ansøgninger om opholdstilladelse på baggrund af arbejde,
forskning og studier samt for Work
in Denmark- og International Citizen
Service-centre. Oprettelsen af den nye
styrelse er et led i reorganiseringen af
ministerierne, der udspringer af efterårets ressortændringer og nedlæggelsen af Integrationsministeriet.

Læs mere om de nye regler
Besøg den nye styrelses hjemmeside

Studienøgletallene er blevet offentliggjort
Danske Universiteter har offentliggjort
studienøgletal for studieåret 2010/2011
i Universiteternes Statistiske Beredskab. Nøgletallene omfatter blandt
andet oplysninger om universiteternes bachelor- og kandidatoptag samt
bachelor- og kandidatproduktion.
Desuden er der nøgletal for gennemførelse og frafald samt for international
studiemobilitet.
Universiteternes Statistiske Beredskab

Læs mere om Danske Universiteters
dialog med Beskæftigelsesministeriet.

