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Science without Borders - dansk
hjemmeside og ansøgningsfrist
Science without Borders- programmet er vedtaget, og de danske
universiteter har mulighed for at modtage brasilianske studerende.
Den første ansøgningsfrist nærmer sig, og en dansk hjemmeside
om programmet er klar.
Det brasilianske uddannelsesministerium (MEC) og Videnskab og Teknologi
Ministerium (MCT) finansierer 75 % af
programmet, og de sidste 25 % kommer
fra den private sektor i Brasilien. Det er
det føderale brasilianske agentur for
støtte og evaluering af kandidatuddannelser (CAPES), der administrerer programmet.
Programmet sigter mod at sende 101.000
brasilianske Ph.d.-studerende og post.
doc.’er på kortere eller længerevarende
forskningsophold rundt om i verden.
Der kan således være tale om alt fra
ophold af 2-3 måneders varighed til en
hel Ph.d.-uddannelse. I den forbindelse
har de danske universiteter åbnet
for, at op til 700 brasilianske Ph.d./
forskerstuderende kan optages på de
danske universiteter frem til 2015. De
danske universiteter har med denne aftale mulighed for at tiltrække lige nøjagtigt de talentfulde brasilianere, som
de ønsker til deres forskeruddannelser.
Den første ansøgningsfrist hos CAPES
er d. 31. januar 2013, hvorfor de danske
universiteter allerede nu kan lave et
‘acceptance letter’ til brasilianske studerende, hvis de på forhånd er i kontakt
med egnede kandidater.

Nærmere information om programmet
og kommende ansøgningsfrister kan
findes på den nye hjemmeside www.
swbdenmark.dk

De studerende kan få stipendier
inden for følgende 18 områder:
Engineering and other technological areas; Exact and Earth
Sciences; Health and Biomedical
Sciences; Computing and Information Technology; Aerospace;
Pharmaceuticals; Sustainable
Agricultural Production; Green
Chemistry; Oil, Gas and Coal;
Renewable Energies; Minerals;
Biotechnology; Nanotechnology
and New Materials; Natural
Disasters; Biodiversity; Marine
Sciences; Creative Industry &
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Nyt samarbejde med nogle af
Danmarks største virksomheder
Danske Universiteter og Consortium for Global Talent, der samler
18 af Danmarks største virksomheder, har underskrevet en fælles
deklaration om samarbejde inden for tiltrækning og fastholdelse af
udenlandske talenter.
Et nyt samarbejde mellem Danske
Universiteter og organisationen Consortium for Global Talent skal fremme
tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft og
internationale studerende til Danmark.
Rektor Jens Oddershede, talsmand for
Danske Universiteter, og Tine Horwitz,
direktør i Consortium for Global Talent,
underskrev en ny, fælles deklaration
den 4. december 2012.
”Jeg ser frem til samarbejdet med Consortium for Global Talent. Universiteterne og
virksomhederne slår nu kræfterne sammen
og gør en fælles indsats for at skabe bedre
rammevilkår for vores internationale rekruttering.” siger Jens Oddershede.

Consortium for Global Talent samler følgende 18 virksomheder:
A.P. Moller – Maersk, Arla Foods,
Carlsberg Group, Danske Bank
Group, DONG Energy, FLSmidth,
Grundfos, H. Lundbeck, IBM Denmark, The LEGO Group, Microsoft
Development Center Copenhagen,
Nordea, Novo Nordisk, Saxo Bank,
Siemens A/S, SimCorp, TORM A/S,
Vestas Wind Systems.

Tre indsatsområder:
Samarbejdet vil i 2013 fokusere på tre
indsatsområder:
• A joint strategy for attracting and
retaining talented foreign professionals and international students
• Collaboration on the transition from
university to work for international
students
• Improvement of the overall framework conditions for foreign staff
and their families
Ifølge Jens Oddershede er der nok at tage
fat på inden for de udvalgte områder:
”Hvis Danmark skal være et attraktivt land
for internationale talenter, er det helt afgørende, at udenlandske højtuddannede og
studerende oplever at få en god og effektiv
betjening hos de danske myndigheder. Den
dagsorden vil Danske Universiteter og Consortium for Global Talent gerne fremme. Et
andet fokuspunkt bliver internationale studerendes og ph.d.-studerendes overgang til
arbejdsmarkedet, så deres viden og kompetencer kommer det danske samfund til gavn
på lang sigt.”
Læs: Declaration of Co-operation
Consortium for Global Talent
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Ny akkrediteringslov på vej
Efter lang tids venten er regeringens udspil til ny akkrediteringslov nu kommet – og dermed er institutionsakkreditering på vej.
Egentlig var der allerede i 2011 skitseret en ny akkrediteringsmodel i samarbejde med universiteterne, men den
måtte skrottes som følge af et politisk
ønske om at udforme en model, der
dækker alle videregående uddannelser. Resultatet er blevet et forslag til
fremtidig akkreditering bestående af
følgende elementer:
• Institutionsakkreditering hvert 6.
år, plus mulighed for at akkrediteringsrådet kan følge op i tiden mellem to institutionsakkrediteringer
• Ministeriel prækvalificering af alle
nye uddannelser, fokus vil være på
nye uddannelsers arbejdsmarkedsrelevans
• Ministerielt vedtagne uddannelsesakkrediteringer i særlige tilfælde
• Tværgående evalueringer
Danske Universiteter har leveret sit
høringssvar til lovforslaget. Overordnet set er der stor interesse for at
overgå til en model med institutionsakkreditering, der placerer ansvaret
for uddannelserne tydeligt i hænderne
på universiteterne. Men der er også
bekymring for, at modellen, når den

er endeligt udfoldet, ikke vil reducere
det samlede bureaukrati. Derfor bliver
det afgørende, at politikernes hensigter om afbureaukratisering står tydeligt frem og udstikker kursen for det
videre arbejde med bekendtgørelse og
vejledninger.
”Universiteterne har længe efterspurgt en
overgang fra programakkreditering til institutionsakkreditering – og til en model med
mere fokus på uddannelseskvalitet end på
administration. Vi er glade for, at der fra
politisk hold er forståelse for dette ønske, og
at der nu foreligger et udkast til ny lov. Men
vores håb om et nyt akkrediteringssystem
er krydret med bekymring. Lovforslaget er
nemlig ikke videre detaljeret – og intentionerne om at reducere administrationsbyrden kan meget vel gå tabt, når detaljerne
i forslaget skal udfoldes i bekendtgørelser,
vejledning og praksis. Faktisk er der en
overhængende fare for, at man med det nye
system kan risikere at opbygge et endnu
større samlet bureaukrati på universiteter,
i ministeriet, i Akkrediteringsinstitutionen
og i EVA,” siger Jens Oddershede, Danske Universiteters talsmand.
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Finansloven og universiteterne
Finansloven for 2013 sikrer universiteternes basisbevillinger de kommende
tre år, og de samlede midler til forskning og udvikling i 2013 fastholdes på det
nuværende niveau.
Forliget blev indgået i to faser. Først
indgik regeringen forlig med Enhedslisten og Liberal Alliance om de 770
mio. kr. i forskningsreserven, og efterfølgende har Enhedslisten og regeringen indgået et forlig, der realiserer de
øvrige dele af regeringens finanslovsforslag på universitetsområdet.
Den samlede aftale om finansloven
medfører, at universiteterne har uændrede basisbevillinger de kommende
tre år, om end dette kun fremgår af
finanslovsforslaget og ikke eksplicit af
aftaleteksten. Denne budgetsikkerhed
er en nyskabelse og svarer til et bredt
ønske i sektoren. Derudover er de samlede midler til forskning og udvikling i
2013 på niveau med dem af 2012. Bag
facaden er der dog forekommet visse
bevægelser. Nogle af professionshøjskolernes midler er blevet omdefineret
til forskningsmidler, hvorefter man
har foretaget en tilsvarende besparelse
i andre forskningsmidler. Disse besparelser har især ramt Højteknologifonden, men der er også sket besparelser
i forskningsrådene.

Uddannelsesbevillingerne til universiteterne er bestemt af taxametrene og
de tilhørende færdiggørelsesbonusser.
På dette område videreføres taxameterløftet til den laveste takst (humaniora og samfundsvidenskab), hvilket
har været et ønske blandt universiteterne. Til gengæld fortsætter den generelle beskæring af taxametrene, således at der igen i år skæres 2 procent på
alle takster – Beskæringen tilbageføres
ikke til sektoren.
”Finanslovsforliget er samlet set en stor
tillidserklæring til universiteterne. Vi kan
godt finde torne, men vi glæder os over
roserne – ikke mindst, at man fra politisk
hold har lyttet til universiteternes ønske om
at opnå tre-årige forlig om basismidlerne,
holde fast i den samlede forskningssatsning
og fastholde taxameterløftet til den laveste
takst. I en krisetid, hvor der skæres ned på
mange ting, er det gode nyheder for sektoren,” siger Jens Oddershede, talsmand
for Danske Universiteter.
Læs pressemeddelelse
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Fasthold fokus på uddannelse og
forskning
De europæiske universiteter opfordrer i fællesskab politikerne til at fastholde
fokus på uddannelse og forskning i forbindelse med forhandlingerne om EU’s
budget og Horizon 2020.
EU’ s programmer og budget udgør centrale rammevilkår for de europæiske
universiteter, og på det seneste møde
i EUA’s råd har man derfor drøftet de
igangværende forhandlinger om EU’s
budget. Disse drøftelser mundede ud i,
at man besluttede at udsende en fælles
udtalelse om betydningen af at fastholde fokus på forskning og uddannelse
og dermed på innovation for at løse
fremtidens udfordringer. Udtalelsen
indeholder i øvrigt en række argumenter, som ligger i tråd med de holdninger, der også fra dansk side har været
fremført.
Læs udtalelsen

De danske universiteter samarbejder med de øvrige europæiske
universiteter i EUA (European
Universities Association). Rektorkollegiets formand er automatisk
medlem af EUA’s råd, og i øjeblikket er rektor Lauritz B. HolmNielsen medlem af EUA’s bestyrelse og næstformand for den
samlede organisation. Det er en
hovedopgave for EUA at arbejde
for, at universiteterne kan bidrage
bedst muligt til udviklingen af et
konkurrencedygtigt og sammenhængende Europa.
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Ny udlandsstipendieordning på
vej
I den nye udlandsstipendieordning lægges der op til bedre muligheder for at
tage taxametre med til udlandet samt bedre lånemuligheder.
Uddannelsesminister Morten Østergaard foreslår at videreføre udlandsstipendieordningen i en ny form, så det
bliver enklere for studerende at ansøge
om at få taxameteret med til udlandet.
Derudover vil ministeren give studerende mulighed for at optage udlandslån til at dække studieafgiften i udlandet.

Udlandslånet vil være et tilbud til studerede, hvor udlandsstipendiet ikke
rækker til at dække hele den udenlandske studieafgift. En studerende vil kunne låne op til 100.000 kr., og udlandslånet vil blive forrentet og tilbagebetalt
på de samme vilkår som almindeligt
SU-lån og slutlån.
Læs Danske Universiteters høringssvar

Ministeren lægger op til, at de fem
positivlister over hele udenlandske uddannelser, der er godkendt til
udlandsstipendium, bliver afskaffet.
Fremover vil det være tilstrækkeligt, at
en udenlandsk uddannelse er godkendt
til SU. Det vil blandt andet betyde, at de
danske universiteter ikke længere vil
foretage faglig kontrol af de uddannelser, som danske studerende opsøger på
egen hånd.
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Kort nyt
Ny statistikpublikation om den
danske universitetssektor:
Danske Universiteter har netop offentliggjort Tal om de danske universiteter
2012, som er den syvende statistikpublikation om den danske universitetssektor. Publikationen præsenterer
en række oplysninger om de danske
universiteter og har til formål at styrke
kendskabet til sektorens aktiviteter og
resultater.
Læs publikationen.

Statistik for de offentlige forskningsinstitutioners indsats og
resultater med teknologioverførelse:
Forskningsog
Innovationsstyrelsen har d. 11. december offentliggjort
årets kommercialiseringsstatistik for
de offentlige forskningsinstitutioner.
Publikationen udarbejdes i samarbejde
med Det Nationale Netværk for Teknologioverførelse under Danske Universiteter, der har leveret datagrundlaget.
Læs Publikationen.

