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VIP Karriereudviklingsprogrammet     

Formål 
Visionen er, at KU tiltrækker og udvikler de største nationale og internationale videnskabelige 
talenter ved at understøtte deres faglige og karrieremæssige udvikling som excellente forskere og 
undervisere. Det sker inden for rammerne, af et attraktivt, gennemsigtigt og forankret VIP 
karrieresystem, hvis formål er at sikre, at: 

• Der foreligger et internationalt forståeligt karriereforløb for lektorer som bl.a. omfatter en 
klar karrierevej fra lektor til professor med mulighed for forfremmelse uden åbent 
stillingsopslag. 

• Der foreligger en model på KU niveau for beskrivelse af VIP karrieretrin for faculty VIP 
(adjunkt, lektor og professor) som suppleres med institutbeskrivelser som bruges på tværs 
af fakulteter og institutter i både rekrutterings- og karriereudviklingssammenhæng. 

• KU har en tydelig ramme for karriereudviklingsarbejdet blandt yngre forskere (ph.d. og 
postdocs), der understøtter både tiltrækning, karriereudvikling og afklaring i forhold til 
videre karriere.  

• KU har en incitamentsstruktur for VIP til anerkendelse af excellence i 
undervisningsopgaven. Undervisningskompetence er et grundlæggende og veldefineret 
element i VIP-karrieren og i karriereudviklingsarbejdet på KU. 

• KU understøtter en kultur kendetegnet ved lige og fair behandling efter gennemskuelige 
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fokus på køn og internationalisering. 

De 5 ovenstående punkter er lig de 5 projekter i programmet.  

Programmets forventede sværhedsgrad er ’mellem’.  
Projektet trækker både på medarbejdere og midler afsat til strategien. 

 

Risiko 
De største risici omhandler vanskeligheden i at skabe gennemsigtighed og fælles praksis. Der er i 
organisationen et stort ønske om ’fleksibilitet’ til at tage fælles initiativer i egen retning. Håndteres 
med størst mulig gennemsigtighed. 
Der er også risiko for uklarhed og/eller uenighed om den strategiske retning i VIP 
karriereudviklingsarbejdet på KU, hvilket søges håndteret i drøftelser i styregruppen, direktionen 
og programledelsen. 
 
Interessenter 
Der er tale om en meget bred gruppe af interessenter i programmet, som omfatter både VIP, 
ledelse og administrative medarbejdere såvel som interessenter uden for KU. 
Programorganiseringen er stor og avanceret for at tage hensyn til dette og sikre koordineret 
inddragelse og dialog med mange af interessenterne. Repræsentanter fra mange af 
interessentgrupperne er således tænkt ind i organiseringen omkring programmet. 

  

Branding og fælles mål for kommunikation   

Formål 
Programmets formål er, at iværksætte aktiviteter, der understøtter en samlet branding af KU – i 
offentligheden generelt og blandt stakeholdere. Aktiviteternes fokus er eksternt rettet og i en 
national kontekst. Programmet understøtter samtidig styrket samarbejde på tværs mellem 
universitetets kommunikationsenheder.  
 
Programmet udspringer af følgende mål i Strategi 2023: 
• ”Vi vil målrette universitetets eksterne formidling og dialog med omverdenen, så vi viser 

forskningens og uddannelserne værdi for samfundet og bringer nye forskningsresultater i spil”. 
Kapitel 3: Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt. 

 
• ”Vi vil sætte mål for kommunikation af KU’s profil nationalt og internationalt og for en samlet 

branding af KU”. Kapitel 4: Ét samlet og fokuseret universitet. 

Det samlede program er inddelt i to hovedprojekter, henholdsvis Fælles mål for kommunikation og 
Branding af et samlet KU: 

• Projektet Fælles mål for kommunikation er inddelt i følgene delprojekter: Værdier for fælles 
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kommunikation, Skabeloner på web, Principper for digital kommunikation og Projekt om 
større gennemslagskræft.  

 
• Projektet Branding af et samlet KU er inddelt i syv delprojekter. De er: Cross promotion, 

Fælles Logo, Formidlingsakademi, Podcast, Kommunikation af uddannelsesaktiviteter, Impact 
og Tydeliggørelse af tværvidenskab. 

 
Programmets sværhedsgrad vurderes til at være ’lav’.  
Hovedvægten ligger på udførsel af opgaver, med mindre støtte fra strategiske midler.  
 
Risiko 
Det er afgørende, at der er et stabilt engagement blandt de deltagende enheder. Programmet 
trækker i stort omfang på interne ressourcer, og hvis disse ikke er til stede, vil det smitte af på 
slutprodukterne. 
 

Fælles mål på KU for digitalisering af uddannelserne     

Formål 
Projektets hovedformål er at styrke kvaliteten af KU’s uddannelser og undervisning, så de matcher 
fremtidens stadigt mere digitaliserede arbejdsmarked og forskningsområder. Projektet har 4 
delformål: 

• At uddanne studerende der er bedst til at tænke digitalt inden for deres kernefaglige område. 
• At styrke de studerendes læringsudbytte ved at udnytte digitale værktøjer didaktisk. 
• At styrke brugen af digitale læringsværktøjer på hele KU. 
• At styrke de studerendes digitale dannelse generelt under hensyntagen til deres 

domænespecifikke faglighed. 
 
Projektet organiseres i tre separate spor, som i nogen henseender er indbyrdes forbundet: 

1. De studerendes digitale dannelse 
2. Digitalisering af uddannelserne 
3. Digitale værktøjer i undervisningen 

Analysefasen har øget ambitionsniveauet betydeligt, da der først var lagt op til højere grad af 
kortlægning og udbredelse af best practise.  
 
Projektets forventede sværhedsgrad er ’mellem’.  
Der søges om mange strategiske midler. 
 
Projektets hovedleverancer og gevinster 
Projektet vurderes at have stor værdi for KU, både kvalitativt og kvantitativt. Hovedmålgruppen i 
projektet er de studerende og inden for alle projektets tre spor er der store gevinster for denne 
målgruppe ift. at sikre deres værdi på et stadigt mere digitaliseret arbejdsmarked og inden for 
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uddannelsens forskningsområder. 
 
1. De studerendes digitale dannelse 
• Udarbejdelse af kurser mhp. almen digital dannelse af de studerende i samarbejde med 

underviserne. 
• Organisering og formidling af kurser i digital dannelse til de studerende, herunder fx 

indarbejdelse af krav om dataafsnit i bachelorprojekt og speciale, organisering af 
formidlingsplatform for kurser i digital dannelse, etc. 

 
2. Digitalisering af uddannelserne 
• Vha. sparring, best practice, gode eksempler og forandringsledelse motivere studieledere og 

studienævn til at digitalisere uddannelserne og etablere processer og en organisering for dette 
arbejde fremadrettet. 

• Vha. sparring, best practice, gode eksempler, interventionsforskning og forandringsledelse 
sikre undervisernes digitale kompetenceudvikling inden for deres kernefaglige områder. 

• Organisering af samarbejdet på tværs af KU ift. det fremadrettede arbejde med digitalisering af 
uddannelserne. 

 
3. Digitale værktøjer i undervisningen 
• Kortlægning af de økonomiske og organisatoriske strukturer for de pædagogiske 

læringskonsulenters og e-læringskonsulenternes arbejde med henblik på at skabe en 
koordinering og budgetmodel, der muliggør opsamling på læringsudbyttet af e-
læringsværktøjer, samt muliggør formidling af brugen af e-læringsværktøjer til underviserne 
bredt i organisationen. 

• Sikre governance og finansiering af e-læringsværktøjer på tværs af KU. 
• Understøtte best practice, gode eksempler og videndeling omkring organisering og opbygning 

af standarder for læringsrum (fx Absalon og Kaltura). 

 
Risiko 
Projektet risikerer at bliver påvirket af den øgede politiske interesse og de mange politiske ønsker 
for digital udvikling på det uddannelsesmæssige område. Der er derfor et stort behov for at holde 
projektet inden for det definerede scope. 
 

Dataforskning på KU     

Formål 
Dataforskning på KU skal øge universitetets kapacitet for forskning, der indeholder en data 
science-komponent og udvikler forskningsfelter tværdisciplinært. Programmet har til formål at 
opbygge data science-kompetencer bredt i KUs faglige miljøer og sikre, at KU udnytter sin faglige 
bredde og realiserer potentialet for at anvende ny teknologi og håndtere store datamængder i 
forskningen på tværs af hele KU. Investeringen skal sikre KU en konkurrencefordel i Norden og 
EU mhp. at udføre datadrevet forskning inden for alle discipliner, give KUs forskere adgang til at 
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der matcher behov, efterspørgsel og fremtidssikrer kapacitetsforøgelsen. Hermed vil KU sikre, at 
universitetets forskningsmiljøer inden for alle discipliner kan udvikle deres fag ved at være sikret 
adgang til og kunne inkorporere avancerede data science-metoder.  
 
Projektets forventede sværhedsgrad er ’høj’.  
Projektet forventes at trække mange strategiske midler. 
 
Projektets hovedleverancer og gevinster 
Hovedleverancer: 
• En øgning i mængden af forskningsprojekter med data science komponenter, der kan bidrage 

til at skabe nybrud i forskningen. 
• Fem datalabs, der vejleder i applikation af data science og formidler adgang til HPC anlæg og 

digitale infrastrukturer, med data scientists/stewards, der understøtter adfærdsforandring hos 
forskerne. 

• KU-investering i at centralisere og dermed udbrede adgangen til digital- og datainfrastruktur 
og HPC-anlæg på tværs af KU og til alle ansatte.  

Gevinster på kort sigt: 
• At uddanne og tilgodese et nyt vækstlag af forskere med data science-kompetencer i 

kombination med en anden faglighed. 
• Flere tværdisciplinære forskningssamarbejder og flere projekter med data science-

komponenter. 
• Tiltrækning og fastholdelse af forskertalent, for hvem den strategiske prioritering af 

udbredelsen af dataforskningskompetencer og satsningen på tværdisciplinær dataforskning er 
afgørende. 

Gevinster på længere sigt: 
• Konkurrencefordel i Norden og EU opretholdes - KU vil placere sig fordelagtigt i den nordiske 

og europæiske udvikling af ny forskning drevet af tekniske landvindinger.  
• Varig integration af data science-elementer i andre fagdiscipliner. 
• Tiltrækning af en større andel af bevillinger, der kræver tværfaglige samarbejder, og af 

bevillinger fra bevillingsgivere og puljer, der tilgodeser digitalisering og dataforskning. 
• Flere forskere anvender data science i forskningen og kan levere forskningsbaseret 

undervisning i datadreven forskning og metode. 
 
Risici 
Programmets risikoanalyse lister seks risikopunkter. Punktet med det højeste risikotal omhandler 
rekruttering af data scientists/stewards til bemanding af DataLabs. En meget fleksibel model for 
anvendelsen af årsværk og mulighed for at lave interne rekrutteringer forventes af mindske 
risikoen. 
 
Interessenter 
Programmet har fem hovedinteressentgrupper. Den gruppe, der har størst indvirkning på 
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programmets succes er forskere og forskningsgrupper på KU, som ønsker eller potentielt kan 
komme til at anvende datascience-redskaber i forskningen. Der er udarbejdet en plan for individuel 
interessenthåndtering. 

Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter     

Formål 
Projektet skal sikre, at de studerende i praksis og formelt oplever, at forskningsintegration tydeligt 
indgår i den enkelte uddannelsesåledes at de studerende opnår konkrete erfaringer med 
forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter og øget viden om at arbejde som medproducent af 
viden. I projektet er der afsat midler, som kan søges til at eksperimentere med 
forskningsintegration. Semestervise workshops for undervisere og studerende danner rammen for 
videndeling og erfaringsudveksling om eksperimenterne. Analysefasen har vist, at en 
dokumentation af best practise er utilstrækkelig til at drive en forandring, og projektet er derfor 
blevet dyrere end i oplægget fra sommer 2018. 

Tilknytning af postdoc til projektet skal sikre følgeforskning koblet til eksperimenterne med 
forskningsintegration samt fakulteternes egne pilotprojekter inden for forskningsintegration. 
Følgeforskningen etablerer et vigtigt grundlag for forskning i uddannelseskvalitet på KU. 

Projektets forventede sværhedsgrad er ’mellem’. 
Der er både brug for mandetimer og strategiske midler. 

Projektets hovedleverancer 
1. Videreudvikling og synliggørelse af forskningsintegration 
2. Videndeling om fakulteternes pilotprojekter inden for forskningsintegration 
3. Følgeforskning koblet til eksperimenter med forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter 

og effekterne heraf 
4. Afdækning af formater for tutorials ved KU’s samarbejdspartnere 
5. Udvikling af projektbørs 
6. Afslutnings- og forankringsaktiviteter  
 
Projektets gevinster 
• De studerende er (med)skabere af viden. 
• De studerende bidrager til undervisernes forskning 
• Studerende opnår øget forskningsparathed 
• Underviserne oplever øget arbejdsglæde ved at inddrage forskning i undervisning 
• KU’s kandidater bliver bedre 
• Forskningsintegration er synlig på alle uddannelser 
• KU’ evne til at tiltrække studerende øges 
 
Risiko  
Projektets succes er afhængig af, at fakulteterne prioriterer at underviserne bliver opfordret til og 
får mulighed for at eksperimentere med forskningsintegration og deltage i workshops. Ligeledes er 
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det nødvendigt, at fakulteterne prioriterer ressourcer i studienævn, hos studieledere og 
studieadministration til at arbejdet med at indlejre forskningsintegration i studieordninger og/eller 
kursusbeskrivelser. 

KU sprogpolitik     

Formål 
Projektets formål er at udvikle en sprogpolitik. Sprogpolitikken skal fremme et parallelsprogligt 
arbejds- og studiemiljø for at tiltrække og fastholde talenter, som understøtter KU’s position som 
et internatonalt universitet forankret i en dansk, national kontekst med en særlig forpligtelse over 
for det danske sprog. 

Det fordrer en sprogpolitik, der leverer: 
• Principper for sprogbrug på KU som arbejdsplads   

• Principper for sprog i tilknytning til undervisning og udbud af uddannelser, der ruster KU’s 
dimittender til et globalt arbejdsmarked 

Projektet udspringer af strategiens afsnit 4 ”Ét samlet og fokuseret universitet”, der sætter fokus 
på den interne sammenhængskraft på KU. 

• ”Vi vil fremme et parallelsprogligt arbejds- og studiemiljø for at tiltrække og fastholde 
talenter” 

Projektet understøtter at KU fortsat: 
• Kan tiltrække de bedste internationale – og danske videnskabelige medarbejdere. 
• Er en attraktiv arbejdsplads for danske teknisk-administrative medarbejdere. 
• Kan tiltrække de bedste danske – og internationale studerende. 
• Bidrager til at bevare dansk som et aktivt forsknings- og undervisningssprog.  

Som led i sprogpolitikken udvikles også en handleplan (og evt. pilotprojekter) med tilhørende plan 
for implementering og ressourcetræk. Sprogpolitikken er udarbejdet i sommeren 2020, hvorefter 
implementering kan påbegyndes. Projektledelsen skønner, at implementereingen vil tage tre år. 

Projektets sværhedsgrad vurderes til at være ’lav’. 
Projektets samlede størrelse og ressourcetræk afhænger af, hvordan handleplanen kommer til at se 
ud. Handleplanen vil først være klar i sommeren 2020 sammen med politikken. 
 
Risiko 

• Kulturforandringen fejler: Politikken forbliver et ukendt dokument grundet organisationens 
kompleksitet og den decentrale og heterogene organisering af de opgaver, der har med 
parallelsproglighed at gøre. Det vil kræve et stort ledelsesmæssigt fokus at nå i mål. 

• Implementering af politikken fejler: Der kan ikke udledes konkrete handleplaner eller findes 
finansiering til at udmønte politikken i praksis. 
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Interessenter 
• Danske og udenlandske studerende (gevinst: Bedre integration af sprog i uddannelserne). 
• Danske og udenlandske medarbejdere (gevinst: Færre sprogbarrierer i hverdagen, mindre 

forvirring om krav til sprogkompetencer og oversættelse). 
• Det nationale sprogcenter. 
• Evt. andre universiteter i DK og i udlandet. 
• Aftagere (gevinst: Bedre sprogkompetencer hos KU’s kandidater). 

Internationale Strategiske Partnerskaber  

Formål 
Ambitionen for projektet er at sikre at potentialet i KUs internationale partnerskaber forløses og 
bidrager til løsningen af hvor tids store udfordringer. Projektet vil fokusere og styrke KUs 
internationale position som et internationalt samarbejdende universitet. 

Projektets hovedformål er at styrke KUs muligheder for at løse globale udfordringer, øge 
uddannelses- og forskningskvalitet, styrke KUs internationale position og give KUs studerende og 
forskere de bedste muligheder for at få international erfaring og kompetencer, samt netværk af høj 
faglig kvalitet og relevans i løbet af deres uddannelses- og ansættelsesforløb på KU. 

I projektet er der fokus på at indgå partnerskabsaftaler med de bedste universiteter i verden ved at: 

1) Indgå nye priority partnerskaber 

2) Indgå i universitetsalliancen 4EU+, der forventes at opnå støtte fra EU Kommissionens 
European Universities' Network Initiative. 

Projektets forventede sværhedsgrad er ’mellem’.  
Der vil være mange opgaver med projektet, og mange strategiske midler til at støtte indsatserne. 

Hovedleverancer og gevinster 
Priority partnerskaber 
KU vil indgå priority partnerskaber med op til 5 nøje udvalgte universiteter med faglige styrker, 
kapacitet og kvaliteter på linje med KU. Forud for etableringen af disse partnerskaber vil der blive 
udarbejdet kriterier for fremtidige priority partnerskaber på KU. KU indgik i 2017 for første gang 
et 3-årigt priority partnerskab med University of Sydney som partner. Dette partnerskab vil blive 
evalueret og erfaringerne inddraget i udarbejdelsen af kriterier.  
 
4EU+ 
KU har som medlem af alliancen 4EU+ indgivet en ansøgning til EU Kommissionens European 
Universities Initiative. Dette projekt vil understøtte forankringen af 4EU+ på KU. Dette vil ske ved 
at udarbejde og anbefale KU governance modeller til forankring af 4EU+ på KU, ved at virke som 
ambassadører og videndele om 4EU+ på KU og ved at kvalificere KU’s engagement i alliancen. 
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Forventede gevinster: 

• Øgede forskningsresultater i form af sampublikationer, forsknings-bevillinger og impact. 
• Øget mobilitet af studerende og ansatte. 
• Globalisering af curriculum. 
• Øge kultur- og sprogforståelse. 
• Minimering af kulturelle, institutionelle og politiske barrierer og lettet administration. 

 
Risiko 
Risikoanalysen peger på manglende ejerskab, kendskab og opbakning til projektet som de 
væsentligste risici i forhold til indfrielse af projektets gevinster. De væsentligste risici håndteres 
ved udarbejdelse af kommunikationsplan, der sikrer målrettet kommunikation på alle niveauer, 
internt på KU såvel som eksternt. 
 




