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STRATEGI & POLITIK 

 

Sag Pkt. 4. Tematisk drøftelse: Status på uddannelse med 
tættere kobling til forskning og praksis 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter status og perspektiver på ud-
dannelse med tættere kobling til forskning og praksis (kapitel 2 i Strategi 
2023) ud fra en mundtlig præsentation på mødet, der indeholder:  
 

- Status på tværgående strategi 2023-projekter på uddannelsesområdet 
og eksempler på igangværende fakultetsindsatser. 

- Generel status på uddannelsesområdet. 
 

 
Baggrund 
Bestyrelsen drøfter løbende og på hvert ordinært bestyrelsesmøde universi-
tetets strategiske retning og udvikling, og drøftelsen af status for uddannelse 
med tættere kobling til forskning og praksis er en af bestyrelsens fire-årlige 
tematiske drøftelser.  
 
Løsning 
Ambitionen i strategiens uddannelseskapitel er at skabe bedre undervis-
nings- og uddannelseskvalitet gennem videreudvikling af den eksisterende 
forsknings- og praksisintegration i undervisningen. Samtidig skal uddannel-
serne opdateres digitalt. Det gælder både det kernefaglige indhold, undervi-
serkompetencer og undervisningsformer, herunder e-læring. Ambitionerne 



 

SIDE 2 AF 2 udfoldes i fakulteternes indsatser og understøttes af de to igangværende 
tværgående 2023-projekter:  
 
• Forskningsintegrerende undervisningsformer - og 
• Fælles mål for KU's digitalisering af uddannelserne  
 
De to projekter gik i udførelsesfase i august og er pt. i gang med at konkreti-
sere leverancerne. Styregrupperne har drøftet bestyrelsens indsatser fra in-
spirationsturen til Berkeley, herunder bl.a. bottom up data science-kurser og 
projektbørs for studenterdeltagelse i forskningsprojekter.  
 
Det mundtlige oplæg vil give en aktuel status på det igangværende arbejde i 
projekterne.    

Ressourcemæssige konsekvenser 
Bestyrelsen blev orienteret om projekternes ressourcetræk i juni d.å.  

Bilagsoversigt 
1. Status på uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis     
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