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I N D S T I L L I N G  6. JUNI 2019 

Sag Pkt. 6. Tematisk drøftelse: Status på forskning og til-
trækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt 
talent 

 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter status og perspektiver for forsk-
ning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent ud fra 
en mundtlig præsentation på bestyrelsesmødet, der indeholder: 

- Resultater fra KU’s forskningsevaluering  
- Udvalgte nøgletal fra KU’s forskningsbarometer 
- Udvalgte igangværende strategiske indsatser med vægt på VIP karri-

ereudviklingsprogrammet 

Baggrund 
Drøftelsen er en del af bestyrelsens strategiopfølgning, som består af  

1) En samlet talbaseret afrapportering på strategisk rammekontrakt (og 
dermed også på strategien) i årsrapport og statusredegørelse til UFM 
(i april). 

2) Fire årlige tematiske redegørelser, hvor bestyrelsen får fremlagt sta-
tus inden for hvert af strategiens fire fokusområder/kapitler – herun-
der de igangsatte tværgående strategiprojekter. 

Bestyrelsen drøfter således løbende og på hvert ordinært bestyrelsesmøde 
universitetets strategiske retning og udvikling. Bestyrelsens redegørelse for 
forskning og talent er den anden i rækken af de tematiske strategidrøftelser. 
 



 

SIDE 2 AF 2 Til bestyrelsens baggrundsinformation udsendes på forhånd:  
- Rector’s summary af KU’s forskningsevaluering (bilag 1) 
- KU’s forskningsbarometer, der viser status på forskningsområdet ud 

fra en række nøgletal, der blandt andet sammenligner med andre 
danske universiteter (bilag 2) 

Direktionen vil, som beskrevet ovenfor, på mødet fremlægge de væsentlig-
ste pointer fra bilagsmaterialet i en slidepræsentation, der også indeholder 
en præsentation af udvalgte igangværende strategiske indsatser.  

Bilag 
1. Forskningsevaluering: Rector’s executive summary 
2. KU Forskningsbarometer 2019 – Forskning & Innovation 
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