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Pkt. 8. Indstilling  

Københavns Universitets bestyrelse   

   

 
I N D S T I L L I N G  3. JUNI 2019 

Sag Pkt. 8. Drøftelse: KU’s uddannelsesportefølje 2029  

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen har en strategisk drøftelse af:  
• Hvad skal kendetegne KU’s uddannelsesportefølje i 2029, hvis KU skal 

uddanne til fremtiden? 
 
KU’s direktion indstiller, at bestyrelsen drøfter med udgangspunkt i, at 
KU’s klippegrund er:  
• At KU er et klassisk universitet med stor bredde i fagligheder og typer af 

uddannelser, og med en samfundsforpligtelse til udbyde en række uddan-
nelser af national betydning. 

• At KU’s uddannelser skal være økonomisk rentable.   

Problem/baggrund 
Bestyrelsen drøftede på sit møde i december 2018 KU’s uddannelsesporte-
følje med udgangspunkt i nuværende governance, optag, dimensionering af 
uddannelser og kapacitetsfastlæggelse. Bestyrelsen bad om en videre drøf-
telse. Denne drøftelse lægges der op til tager udgangspunkt i vedlagte sags-
notat om KU’s nuværende uddannelsesportefølje inden for ordinære uddan-
nelser og efter- og videreuddannelse samt et overblik over aktuelle og frem-
adrettede politiske og samfundsmæssige pejlemærker på uddannelsesområ-
det.  



 

SIDE 2 AF 3 Løsning 
KU er i dag et bachelor- og kandidatuniversitet, men KU udbyder også en 
bred vifte af andre uddannelsestilbud f.eks. professionsbacheloruddannelser, 
diplomuddannelser, masteruddannelser, enkeltfag, MOOCs, Copenhagen 
Summer University, erhvervskandidatuddannelser m.fl. Kendetegnet for de 
øvrige tilbud er dog, at volumen er begrænset og indtægterne er små i for-
hold til indtægterne fra bachelor- og kandidatuddannelser. KU’s uddannel-
sesportefølje spænder over et bredt spektrum af fagligheder, og er generelt 
kendetegnet ved at forskningsbaseringen står centralt i uddannelserne. Der-
udover kendetegnes porteføljen af f.eks. internationalisering og tværfaglig-
hed.  
 
Gennem de seneste år er der sket store ændringer af uddannelsers rammevil-
kår, og der må fortsat forventes væsentlige politiske og samfundsmæssige 
ændringer, som KU skal være parat til at tilpasse uddannelsesporteføljen til.  
 
De mest centrale pejlemærker er: 
• Mere fleksible uddannelser (f.eks. erhvervskandidat, 1-årige akademiske 

overbygningsuddannelser og udvidet retskrav) 
• Faldende uddannelsesindtægter fra ordinære uddannelser 
• Stigende behov for livslang læring 
• Dimittenderne skal hurtigere i job og gerne på det private arbejdsmarked 
• Flere år på arbejdsmarkedet (bachelorarbejdsmarked og stigende tilbage-

trækningsalder) 
• Efterspørgsel efter 21st century skills (f.eks. digitale kompetencer, soci-

ale færdigheder, samarbejdsevner og evnerne til at løse problemer) 
    

Bestyrelsen skal på baggrund af KU’s nuværende uddannelsesportefølje og 
de politiske og samfundsmæssige pejlemærker have en strategisk drøftelse 
af KU’s samlede uddannelsesportefølje frem mod 2029. Drøftelsen har et 
ophæng til KU’s nuværende strategi f.eks. tiltrækning af talent, tættere kob-
ling til praksis, samarbejde og samfundsengagement og at bidrage til et sam-
menhængende uddannelsessystem, men drøftelsen skal også bevæge sig 
længere ud i fremtiden end Strategi 2023 – Talent og samarbejde.  
 
På bestyrelsesmødet vil der, med afsæt i at KU er et klassisk universitet og 
at KU skal have rentable uddannelser, blive drøftet seks forskellige scena-
rier. Scenarierne er forslag til, hvad der kan kendetegne KU’s uddannelser i 
fremtiden: 
• Mere tværfaglige uddannelser 
• Øget orientering mod det private arbejdsmarked 
• Satsning på livslang læring 
• Mere internationalisering 



 

SIDE 3 AF 3 • Fokus på digitale kompetencer 
• Fokus på bæredygtighed  

Bilagsoversigt 
1. Uddannelser til fremtiden: KU’s uddannelsesportefølje frem mod 2029  
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