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Universiteterne og deres
ministeriekontakter
Den nye regering har ændret lidt på ressortfordelingen mellem ministerierne, og det får også betydning for universiteterne.
Det tidligere Ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling er stadig
universiteternes ressortministerium,
men har taget navneforandring til
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser - forkortet til FIVU eller Uddannelsesministeriet.
Uddannelsesministeriet overtager ressortansvaret for sager vedrørende alle
videregående uddannelser – herunder
professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, en del af Kulturministeriets
institutioner samt de maritime uddannelser.

Tre styrelser vil varetage ministeriets
arbejde: Styrelsen for Forskning og
Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte
samt Styrelsen for Universiteter og
Internationalisering.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
er fremover ansvarligt for administration af universitetsbygninger. Kontakten vil fortsat være Connie Barfod.
Se diagram over organisering af det
nye Uddannelsesministerium her.
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Dataindsamling om uddannelse
Åbenhed og gennemsigtighed er kodeord i den offentlige administration. For tiden er der flere undersøgelser i gang, særligt om
universiteternes undervisningsaktiviteter.
Videnskabsministeriet påbegyndte
i april måned et arbejde, der skal
afdække mulighederne for at trække
flere tal ud af de studieadministrative
systemer. Formålet er bl.a. at få bedre
overblik over tilbudte undervisningstimer, studieaktivitet samt karakterer for bachelor- og kandidatopgaver
på universiteterne. Der er nedsat en
styregruppe og en arbejdsgruppe med
repræsentanter for alle universiteterne. En forundersøgelse forventes
klar sidst i december 2011, og ministeriet forventer at indsamle de første tal
i efteråret 2012 via universiteternes
indberetninger til Danmarks Statistik.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har derudover fremskyndet evalueringen af taxameterløftet
til de samfundsvidenskabelige og
humanistiske uddannelser. Universiteterne har derfor indleveret udvalgte
nøgletal for disse hovedområder i
løbet af efteråret.
Rigsrevisionen interesserer sig for
tilbudt undervisningsaktivitet på
universiteterne og har netop iværksat
en undersøgelse af universiteternes
forskningsbaserede undervisning,
som forventes færdig i august 2012.
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Samarbejde skaber resultater
Ny undersøgelse viser, at virksomheder får stort udbytte af at samarbejde med universiteterne.
Danske Universiteter har bedt Oxford
Research A/S om at undersøge det
gensidige udbytte af samarbejde mellem universiteter og private virksomheder. Resultaterne af undersøgelsen
er meget positive – ligesom sidste år.
Langt størstedelen af de adspurgte
virksomheder oplever, at samarbejdet med et universitet bidrager til
overførsel af viden og kompetencer,
nye kontakter/etablering af netværk
med videnspersoner samt styrkelse af
virksomhedens konkurrenceevne. 92%
af de adspurgte virksomheder mener,
at universiteterne tilbyder ydelser,
som ikke kan fås andre steder, mens
83% mener, at universiteterne tilbyder ydelser af en højere kvalitet, end
andre aktører på området.

Virksomhederne beskriver bl.a. deres
tilfredshed med, at samarbejdet både
har givet ny viden og har tilført en ny
innovativ dimension. Resultaterne
af undersøgelsen er i overensstemmelse med en række nyere danske
og internationale undersøgelser, som
også peger på, at samarbejde mellem
virksomheder og universiteter er til
stor gavn for begge parter.
Se analysen her.
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Aftaler med Brasilien
Den brasilianske regering lancerer et nyt internationalt mobilitetsprogram med titlen ”Science Without Borders”, som omhandler
75.000 rejsestipendier.
Udmøntningen af programmet sker
gennem to brasilianske institutioner:
CAPES (Brazilian Federal Agency for
Support and Evaluation of Graduate
Education) og CNPq (National Council
of Technological and Scientific Development).
Tidligere videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen underskrev på sin
rejse til Brasilien i starten af 2011 en
landeaftale vedr. et samarbejde mellem Danmark og Brasilien inden for
forskning og uddannelse. Siden har
flere danske forskere besøgt Brasilien,
og de otte danske universiteter underskrev et Memorandum of Understanding (MoU)med CAPES i oktober 2011.

CAPES har sit eget budget og fokuserer blandt andet på ph.d.-uddannelse.
Institutionen ligger under det brasilianske undervisningsministerium, og
ca. halvdelen af de 75.000 stipendier
uddeles via CAPES. Den anden halvdel
af stipendierne uddeles via CNPq, som
ligger under det brasilianske videnskabsministerium.
Det danske uddannelsesministerium
og det brasilianske videnskabsministerium arbejder nu på et MoU, der
gælder for CNPq.
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Inddragelse af akademikere rektorerne i Paris
I starten af november var de danske universitetsrektorer på fælles
studietur til Frankrig for at blive klogere på den franske, intellektuelle tradition.
De otte rektorer deler en stærk interesse for, at også de mest profilerede
forskere deltager i universiteternes
strategiske arbejde og i samfundsdebatten generelt. Derfor faldt valget
på Frankrig som mål for rektorernes
delegationsrejse den 8.-11. november
2011 – den første fælles rektortur siden
turen i 2001 gik til Singapore.
Danmark er i høj grad et foregangsland set med franske øjne. De franske
værter var meget interesserede i at
høre om fusioner, bevillinger og det
danske universitetssystem i det hele
taget.

Professor Bruno Latour, SciencesPo,
overraskede de danske rektorer i jagten på den særlige intellektuelle tradition i Frankrig. Han understregede
kraftigt forskellen på en ekspert – der
alene har sin faglighed at komme med
– og en rigtig intellektuel, der møder
med sin samlede viden og personlige
dannelse. I den danske debat er det
netop fagligheden, der er det legitime
udgangspunkt, når f.eks. universitetsansatte udtaler sig i medierne, mens
der er mindre forståelse for, at akademikere forholder sig bredt til tendenser og strømninger i tiden.

Den danske delegation samlet foran
Ministeriet for Videregående Uddannelse og Forskning
i Paris.
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Kort nyt
Integrationsministeriet lukker

Tal om de danske universiteter

Integrationsministeriets ressortområder er i forbindelse med regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 blevet overført til andre ministerier. Det betyder
bl.a., at ansvaret for opholdstilladelser
til forskere og studerende nu hører
under Beskæftigelsesministeriets ressort. Ressortændringerne forventes
også at få betydning for Udlændingeservice, der er den styrelse, som i dag
administrerer Udlændingeloven og
behandler ansøgninger om opholdstilladelse.

Danske Universiteter er klar med den
årlige statistikpublikation om universitetssektoren i Danmark. Publikationen supplerer en række danske tal
for universiteternes aktiviteter med
internationale statistikker for uddannelse og forskning .

Læs mere på nyidanmark.dk

Læs Tal om de danske universiteter.
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Kort nyt
Autonomi i Europa

Institutionsakkreditering

EUA har udviklet et værktøj - Autonomy Scorecard - der måler autonomien
for universiteterne i 26 lande i Europa.
Danmark giver universiteterne relativt
store frihedsgrader inden for 3 områder, mens de danske universiteter på
uddannelsesområdet ikke må tage
mange beslutninger selv.

Valget har betydet, at arbejdet med en
model for institutionsakkreditering
er blevet forsinket. Det skyldes blandt
andet, at det nye uddannelsesministerium samler både universiteter og
professionshøjskoler, som formentlig
skal have en nogenlunde ens akkrediteringsmodel. Et nyt akkrediteringssystem indgår altså ikke i lovprogrammet, men ministeriet oplyser dog, at
det arbejder på fremsættelse af en ny
akkrediteringslov i oktober 2012. Danske Universiteter forventer derfor en
høringsproces i første halvdel af 2012.

Læs rapporten.

Ny e-infrastruktur
Dansk e-Infrastruktur Center samler i
starten af 2012 de nuværende aktiviteter i Forskningsnettet og Dansk Center
for Scientific Computing (DCSC).
Centeret skal sørge for, at universiteterne har netværksforbindelser af høj
kapacitet, samt udvikling og levering
af e-science og e-infrastruktur. Danske Universiteter har den 8. november
indstillet en række universitetsrepræsentanter til 4 pladser i centerets
bestyrelse, herunder formandsposten.

