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Ny publikation om aftagerpaneler
Danske Universiteter samler universiteternes erfaringer med aftagerpaneler i en ny udgivelse

For snart fem år siden blev det skrevet
ind i universitetsloven, at universiteterne skal nedsætte aftagerpaneler.
Danske Universiteter har udgivet
publikationen ”Aftagerpaneler”, der
gør status for universiteternes arbejde
med panelerne.
Universiteterne er løbende i dialog
med erhvervslivet om udviklingen
af uddannelser. Aftagerpaneler er én
blandt mange kontaktflader til virksomheder og andre aftagere af universitetskandidater, og universiteterne
bruger aftagerpanelerne til mange
forskellige ting – også til formål, der
ligger ud over de oprindelige intentioner.
Publikationen giver blandt andet
eksempler på,

hvordan universiteterne anvender
aftagerpanelerne på nye måder.
Fx kan panelmedlemmer holde oplæg
til karrierearrangementer, være dommere i studenterkonkurrencer og
hjælpe med at finde praktikpladser til
de studerende.
Folderen blev offentliggjort i forbindelse med Videnskabsministeriets
konference om aftagerpaneler, der
fandt sted på Syddansk Universitet
den 22. juni 2011.
Bestil et trykt eksemplar af ”Aftagerpaneler” ved at skrive til dkuni@
dkuni.dk
Læs ”Aftagerpaneler”.
Læs mere om aftagerpanelkonferencen den 22. juni 2011.
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Krav om sprogtest af
internationale studerende på vej
Fra 2012 skal studerende fra lande uden for EU/EØS dokumentere,
at de har bestået en anerkendt sprogtest, når de ansøger om opholdstilladelse.
I starten af juli vedtog Folketinget
en ændring af udlændingeloven, der
blandt andet rummer et nyt krav om,
at udenlandske studerende skal dokumentere deres sprogkundskaber. Den
nye lov træder i kraft den 1. januar
2012.
Fra næste år skal udenlandske studerende bevise, at de har bestået en
officielt anerkendt sprogtest, når de
ansøger om studieopholdstilladelse.
Sprogtesten skal ved hjælp af en score
angive den studerendes sprogniveau,
ligesom fx engelskprøven IELTS. Ifølge
lovforslagets bemærkninger skal
testen normalt vedrøre det sprog, som
undervisningen på den danske uddannelse foregår på.
Kravene til sprogniveau vil variere, alt
efter hvilken uddannelse, den studerende søger om opholdstilladelse til.
Det fremgår fx af den nye lov, at der vil
blive stillet højere krav til en udlænding, som vil læse på universitetet,
end til en udlænding, der planlægger
at følge et højskolekursus.

De konkrete krav til sprogtest og
sprogniveauer vil blive fastlagt i et
samarbejde mellem Integrationsministeriet, Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og andre berørte
ministerier.
De nye regler har alene betydning for
borgere fra lande uden for EU/EØS.
Kravet om sprogtest omfatter ikke
udvekslingsstuderende.
Læs mere:
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
Danske Universiteters høringssvar af
9. juni 2011.
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60 mio. kr. fra Danida til
universiteternes ulandsinitiativ
Building Stronger Universities in Developing Countries er et fælles initiativ
fra de danske universiteter og partnere i Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda og
Nepal. Danida har bevilget 60 mio. kr. til programmets første fase.

Building Stronger Universities støtter
kapacitetsopbygning -opbygning af
ph.d.-skoler, forskning og forskningsformidling m.m. -i et tæt samarbejde
mellem de danske universiteter og
deres partnere i syd. Danida har for
nyligt bevilget 60 millioner til projektets første to år med start den 1.
august 2011.
Formålet med programmet er at styrke forskning og uddannelse på universiteterne i partnerlandene for derigennem at støtte fattigdomsbekæmpelse,
økonomisk og social udvikling samt
vilkårene for demokrati.
Det er første gang, de otte danske universiteter i fællesskab indgår et større
forskningssamarbejde med udviklingslande. De danske universiteter
bidrager med en væsentlig medfinansiering.

Programmet er bygget op om fire
faglige platforme: Vækst og Beskæftigelse, Sundhed, Miljø og Klima samt
Stabilitet, Demokrati og Rettigheder.
Programmet er udviklet i tæt samarbejde med de udvalgte universiteter
i partnerlandene. Ud over at støtte
universiteterne i syd vil programmet
styrke de faglige netværk mellem de
danske universiteter.
Læs mere om ”Building Stronger Universities”.
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Ny rapport om ranking
af universiteter
European University Association (EUA) offentliggjorde i juni rapporten ”Global
university rankings and their impact”, som kaster et kritisk blik på de eksisterende rankings.

Ifølge EUA har rankings fået en større
betydning verden over, og organisationen forventer, at antallet af rankings
vil stige. Formålet med rapporten er
blandt andet at informere universiteterne om metodologien bag de enkelte rankings og hvilken indflydelse,
rankings har.
Rapporten konkluderer blandt andet, at eksisterende rankings giver et
forenklet billede af virkeligheden, og
at de i mange tilfælde ikke er gennemskuelige for læseren. Det kan resultere i, at nogle universiteter i højere grad
fokuserer på faktorer, der kan forbedre
deres position i en bestemt ranking,
frem for på forbedringer af undervisning og forskning.
At de internationale rankings primært
fokuserer på 1-3 % af verdens 17.000
universiteter er et demokratisk problem ifølge EUA.

Størstedelen af de rankede universiteter er forskningstunge, hvilket er med
til at forfordele de universiteter, der
ikke har forskning som deres primære
fokus.
Rankings kan have negative konsekvenser, men rapporten kommer også
ind på de muligheder, som rankings
rummer for universiteterne. Ifølge
EUA kan mere nuancerede rankings
fremme gennemsigtighed i uddannelsesudbuddet og være nyttige som
ledelsesinformation på universiteterne. Meget tyder derudover på, at
man i forhold til fremtidige rankings
arbejder på at forbedre metodologien
bag indsamling af data og på en større
åbenhed omkring proces og metode.

Læs rapporten.
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Kort nyt
Udlændingeservice har åbnet for
betaling med kreditkort

Fra 1. juli 2011 kan forskere og studerende benytte kreditkort ved onlinebetaling af gebyrer for ansøgning om
opholdstilladelse.
Læs mere på
Udlændingeservices hjemmeside.

Ny publikation: ”Revision af det åbne
marked for ph.d.-kurser”
Publikationen beskriver modellerne
bag universiteternes samarbejde omkring ph.d.-kurser. Foruden de enkelte
modeller indeholder publikationen
også en status for universiteternes
tilmelding til modellerne. Publikationen sendes til alle ph.d.-skoler.
Læs publikationen

