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De otte danske universiteter har hver 
deres faglige, regionale og historiske 
profil. De har forskellige styrker og 
særkender, men de har det til fælles, 
at de med deres forskning, uddannelse 
og samarbejde bidrager til vækst, 
velstand og udvikling i Danmark.
Universiteternes indsats for 
samfundet bygger på deres evne til 
hver for sig og i fællesskab at skabe  
og dele ny viden. 

Med denne publikation formulerer 
vi en række fælles ambitioner for 
de otte danske universiteters rolle 

i samfundet. Ambitionerne har 
fire overordnede mål og en række 
initiativer, som universiteterne i 
fællesskab særligt vil fokusere på.   

De fælles ambitioner er blevet til 
i samarbejde med interessenter, 
samarbejdspartnere og forskellige 
udvalg i Danske Universiteter. En 
stor tak til alle for de mange, gode 
indspark. 

Rektorkollegiet, Danske Universiteter
September, 2020
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Universiteterne er under forandring 
og indtager en rolle i samfundet, der 
er markant anderledes end for få 
årtier siden. Engang var det kun en 
lille del af en ungdomsårgang, der fik 
en lang videregående uddannelse. 
I dag er det hver fjerde. Tidligere 
havde universiteterne fokus på 
uddannelse til den offentlige sektor. 
I dag finder flertallet af kandidaterne 
ansættelse i den private sektor. Før 
var forskningsaktiviteter primært 
forankret på institutionerne. I dag er 
der et omfattende og tæt samarbejde 
med myndigheder og erhvervsliv.

Verden oplever en ny global økonomi, 
der er vidensbaseret, hvor forskning, 
innovation og højtkvalificerede med-
arbejdere er efterspurgt og afgørende 
for Danmarks konkurrenceevne. 

Danmark og resten af verden står 
ligeledes over for en række store 
samfundsudfordringer inden for fx 
klima, energi, sundhed og ulighed i 
forskellige afskygninger. Forskning 
og ny viden er afgørende for at 
overvinde de udfordringer. Samtidigt 
står det klart, at de ikke kan løses af 
ét land alene. Her er universiteternes 
tætte internationale samarbejde 
med forskningsmiljøer overalt i 
verden afgørende for, at Danmark 
kan bidrage til at løse de store 
samfundsudfordringer.

Den teknologiske udvikling forandrer 
også verden. Digitale færdigheder 
er bredt efterspurgt, og kunstig 
intelligens ændrer fremtidens 
arbejdsmarked. Nogle jobfunktioner 
vil forsvinde, nye vil opstå. Her er  

EN VERDEN  
OG ET UNIVERSITET
I FORANDRING



universitetsuddannedes dybe 
faglighed og evner for kritisk 
tænkning og problemløsning  
vigtige. For det er færdigheder,  
der kun vanskeligt lader sig 
automatisere.

Ny teknologi har givet adgang til 
uanede mængder af information,  
men giver også adgang til 
tvivlsomme eller fordrejede 
informationsstrømme. Det 
aktualiserer behovet for 
universiteternes udvikling  
og deling af uvildig og  
pålidelig viden.  

Verden er i forandring, og der 
er mere end nogensinde brug 
for universiteternes forskning, 
uddannelse og samarbejde. 
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Det er en fælles ambition, at: 

• Universiteterne uddanner dygtige 
og nytænkende kandidater, 
som bidrager positivt til 
samfundsudviklingen og skaber 
værdi på arbejdsmarkedet. 

• Universiteterne bidrager med 
banebrydende viden, indsigt og 
erkendelser, der i samspil med det 
omgivende samfund medvirker til 
nye løsninger på lokale og globale 
samfundsudfordringer herunder 
en bæredygtig udvikling. 

• De danske universiteter indgår 
i samarbejde med de bedste 
internationale forskningsmiljøer 
og universiteter, udveksler  
viden og tiltrækker talenter til 
Danmark. 

• Universiteterne medvirker 
til et oplyst samfund og social 
sammenhængskraft ved at fremme 
engagement, refleksion og kritisk 
tænkning. 

Viden skaber Danmark, og de otte 
danske universiteter skal med deres 
forskelligheder og særlige styrker 
bidrage til at skabe og dele den viden. 

For at forfølge ambitionen om at 
viden skaber Danmark, er der udpeget 
fire overordnede mål med en række 
initiativer, som universiteterne i 
fællesskab vil arbejde med:

• Morgendagens uddannelser
• Nye løsninger til samfundet
• Bro til verden
• Et oplyst samfund 

VIDEN 
 SKABER
 DANMARK



7

 MORGENDAGENS 
 UDDANNELSER
Universiteterne uddanner dygtige og nytænkende 
kandidater, som bidrager positivt til samfundsudviklingen 
og skaber værdi på arbejdsmarkedet. 

Universiteterne vil i fællesskab: 

• Uddanne til samfundets behov
 Universiteterne vil koordinere udbuddet af 

uddannelser, så det imødekommer behovet på 
fremtidens arbejdsmarked.

• Styrke adgangen til livslang læring
 Universiteterne vil samarbejde om at udvikle efter-  

og videreuddannelsesmuligheder og øge fleksibiliteten 
og sammenhængen i uddannelsessystemet.

• Fremme fremragende undervisning
 Universiteterne vil sammen styrke den forsknings-

baserede undervisning gennem et fælles stærkt fokus 
på og anerkendelse af fremragende undervisning.

• Give studerende fremtidens kompetencer
 Universiteterne vil bidrage til udbredelse af dannelse, 

kritisk tænkning og samarbejde samt styrke teknologi-
forståelse og digitale kompetencer. 
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  NYE LØSNINGER 
 TIL SAMFUNDET
Universiteterne bidrager med banebrydende viden, 
indsigt og erkendelser, der i samspil med det omgivende 
samfund medvirker til nye løsninger på lokale og globale 
samfundsudfordringer, herunder en bæredygtig udvikling.

Universiteterne vil i fællesskab:

• Styrke grundlaget for nationale 
forskningsindsatser 

 Universiteterne vil i fællesskab identificere centrale 
forskningsbehov, styrke grundlaget for koordinerede 
forskningsindsatser og sammen fremme løsninger på 
lokale og globale samfundsudfordringer.

• Fremme samarbejdet med virksomheder  
i hele landet 

 Universiteterne vil styrke rammerne for samarbejde 
med både store og små virksomheder med henblik på at 
fremme forskning og innovation i hele landet.

• Styrke offentlig innovation og politiske 
beslutningsprocesser 

 Universiteterne vil øge samarbejdet med offentlige 
organisationer og myndigheder, så den nyeste forskning 
kan komme den offentlige sektor og de politiske 
beslutningsprocesser til gavn.

• Udbrede ny forskning til gavn for alle uddannelser 
 Universiteterne vil i fællesskab samarbejde med andre 

uddannelsesinstitutioner om at øge samspillet mellem 
forskning og praksis og bidrage til, at ny viden bliver 
udbredt til alle uddannelser.
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  BRO TIL VERDEN
De danske universiteter indgår i forskningssamarbejde 
med de bedste internationale forskningsmiljøer og 
universiteter, udveksler viden og tiltrækker talenter til 
Danmark.

Universiteterne vil i fællesskab: 

• Styrke internationalt forskningssamarbejde
 Universiteterne vil arbejde sammen om at styrke dansk 

deltagelse i europæiske forskningsprogrammer og 
internationalt samarbejde og fremme udviklingen af 
fælles løsninger på tværs af landegrænser.

• Fremme forståelsen af verden
 Universiteterne vil ruste studerende og forskere til at 

begå sig på et globaliseret arbejdsmarked og fremme 
sproglige og kulturelle kompetencer.

• Positionere Danmark som foregangsland for  
nye løsninger 

 Universiteterne vil lave en fælles indsats for at fremme 
danske styrkepositioner og arbejde for, at Danmark 
bliver internationalt anerkendt for udvikling og 
implementering af nye løsninger.
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 ET OPLYST SAMFUND
Universiteterne bidrager til et oplyst samfund og social 
sammenhængskraft ved at fremme engagement, refleksion 
og kritisk tænkning. 

Universiteterne vil i fællesskab:

• Få alle talenter i spil
 Universiteterne vil lave en fælles indsats for at fremme 

diversitet og mangfoldighed blandt forskere og 
studerende uanset baggrund for at få alle talenter i spil.

• Styrke adgangen til universiteternes forskning
 Universiteterne vil styrke formidling, adgang og 

kendskab til universiteternes forskning, så det kommer 
hele samfundet til gavn.

• Værne om forskningens uvildighed
 Universiteterne vil værne om samfundets tillid til 

forskningens uvildighed og fremme uafhængighed og 
åbenhed i universiteternes forskningsaktiviteter.
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De fælles ambitioner for de danske 
universiteters rolle i samfundet 
er udarbejdet af Rektorkollegiet. 
Novo Nordisk Fonden og Villum 
Fonden har givet et økonomisk 
tilskud til at understøtte arbejdet, 
herunder til afholdelse af 
workshops og produktionen af 
nærværende publikation. De to 
fonde har ikke været involveret i 
selve udarbejdelsen af de fælles 
ambitioner eller haft mulighed 
for godkendelse eller redigering af 
teksten før offentliggørelse.
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