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Projekterne og strategiens temaer

VIP karriereudvikling

Branding af ét samlet KU og fælles mål for kommunikationsområdet

Fælles mål for KU’s digitalisering af uddannelserne

Dataforskning på KU

Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter

Sprogpolitik

Internationale partnerskaber

Et sammenhængende KU for studerende

Praksisintegrerende undervisningsaktiviteter

Fælles indsats om brobygning til gymnasieskolen
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Over linjen: Er igangsat
Under linjen: Til igangsættelse medio 2020

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis

Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt Èt samlet og fokuseret universitet



Tidsplan for igangsatte 2023-projekter
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2018 2019 20212020 2022 2023

Analyse & 
planlægning

Udførelse

Forankring & 
afslutning

Idé

VIP karriereudvikling

Branding

Sprogpolitik

Dataforskning på KU

Digitalisering af uddannelserne

Forskningsintegration

Internationale partnerskaber



Projekternes størrelse og sværhedsgrad

VIP karriereudvikling Mellem: 9,5 mio. kr.

Branding af ét samlet KU og fælles mål for 
kommunikationsområdet Lille: 5,9 mio. kr.

Fælles mål for KU’s digitalisering af uddannelserne Mellem: 33,7 mio. kr.

Dataforskning på KU Stort: 86,6 mio. kr.

Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter Mellem: 14,9 mio. kr.

Sprogpolitik Lille: 5,9 mio. kr.

Internationale partnerskaber Mellem: 23,7 mio. kr.

Et sammenhængende KU for studerende Lille: 1,1 mio. kr.

Praksisintegrerende undervisningsaktiviteter Mellem: 12,6 mio. kr.

Fælles indsats om brobygning til gymnasieskolen Lille: 7,2 mio. kr.
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Over linjen: Er igangsat
Under linjen: Til igangsættelse medio 2020

Størrelse/sværhedsgrad skal forstås som samlet ressourcetræk på KU.

Lille: Nærmest 1 mio. kr. årligt. Mellem: Nærmest 5 mio. kr. årligt. Stort: Nærmest 20 mio. kr. årligt.



Bestyrelsens indsatser fra seminar 2019

Indsatser efter
bestyrelsesseminar

Igangværende projekt/indsats

Bottom-up datascience-kurser, udbudt 
bredt på KU. 

Indgår i strategiprojektet Digitalisering af uddannelserne
Projektet sikrer organisering og formidling af kurser indenfor digital dannelse. Ønsket
om et bottom-up datasciencekursus lægges ind i strategiprojektet.

En fælles innovationshub, i stil med QB3. Et visionspapir for etablering af en fælles innovationshub er under udarbejdelse
Muligheder afdækkes pt. og primo 2020 træffes beslutning om videre process for evt. 
etablering af en fælles innovationshub.

Forskningsintegrerende aktiviteter som 
fx elektronisk udbud af projekter, man 
kan melde sig på /URAP -
studenterdeltagelse i 
forskningsprojekter. 

Indgår i strategiprojektet Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter
Projektets hovedleverance fem er, at KU skal have en platform, hvor undervisere kan 
præsentere forskningsprojekter, som studerende kan søge deltagelse i.

Officehours, som fungerer godt for både 
VIP og studerende.

Tages op i strategiprojektet Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter
Mange aktiviteter er igang for at styrke kontakten og dialogen mellem VIP og 
studerende. Der er især fokus på turorials og styrkelse af det uformelle møde mellem
undervisere og studerende. 

Mentorforløb for BA-studerende, der 
mødes med kandidat-/ph.d.-studerende.

Drøftes i regi af KUUR (KU’s Uddannelsesstrategiske Råd)
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Bestyrelsens indsatser fra seminar 2019
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Indsatser efter
bestyrelsesseminar

Igangværende projekt/indsats

Nemmere adgang til at vælge kurser på 
tværs af fakulteterne. 

Indgår i strategiprojektet Et sammenhængende KU for studerende (2020) 
Projektet indeholder analyse og kortlægning af behov og barrierer. Løsningen vil også 
blive hjulpet på vej af det kommende Kopernikus, et nyt nationalt studieadministrativt 
system, der vil kræve fælles procedurer på tværs.

Klarere karriereveje for studerende. Indgår i strategiprojektet Praksisintegrerende undervisningsaktiviteter (2020)
En blandt flere leverancer er integration af karriereunderstøttende aktiviteter i 
undervisningen. 

Evaluering af underviserne - der følges 
ikke altid op på KU. 

Øget fokus på at følge op på kursusevalueringer er igangsat i regi af KUUR
Indatsen er igangsat efter anbefaling fra Udvalget om bedre UniversitetsUddannelser.

Tværgående tænkning (som på UC) Mange igangværende aktiviteter understøtter en øget tværgående tænkning på KU
Fx de tværgående strategiprojekter, Ny budgetmodel, Kopernikus, det strategiske
årshjul.

Impact og tydeliggørelse af værdi for 
samfundet

Indgår i strategiprojektet Branding og fælles mål for kommuniation
Projekt arbejder med at tydeliggøre KU’s impact primært i en national kontekst.
Fakulteterne arbejder også aktivt på at tydeliggøre KU’s værdi for samfundet.

Samarbejde med eksterne parter a la 
CITRIS og Bio-X

Fakulteterne arbejder løbende på løsning af samfundsproblematikker i samarbejde
med eksterne parter
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