
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
 

 

NØRREGADE 10 

1017 KØBENHAVN K 

 

DIR  35 33 47 16 

MOB  93 56 51 07 

 

ash@adm.ku.dk 

www.ku.dk 

 

REF: ASH 

 

 
 

Bestyrelsesmøde nr. 102, d. 9. dec. 2019 
Pkt. 5. Indstilling 

Københavns Universitets bestyrelse    

   

 
I N D S T I L L I N G  1. DECEMBER 2019 

 
REKTORSEKRETARIATET 

 

Sag Tematisk drøftelse: Status på samarbejde og sam-
fundsengagement – nationalt og globalt 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Direktionen indstiller,  
 

1) at bestyrelsen drøfter status og perspektiver for samarbejde og sam-
fundsengagement – nationalt og globalt ud fra en mundtlig præsenta-
tion på bestyrelsesmødet, der indeholder: 
 
- Status på tværgående strategi 2023-projekter på området herun-

der 4EU+ 
- Resultater fra KU’s nye impact-analyse 
- Udvalgte eksempler på fakultets- og institutindsatser 
- Forslag om en koordineret bæredygtighedsindsats 

 
2) at bestyrelsen tager impact-analysens resultater og den tilhørende 

kommunikationsplan til efterretning (bilag 1 og 2). 

Baggrund 
Bestyrelsen drøfter løbende og på hvert ordinært bestyrelsesmøde universi-
tetets strategiske retning og udvikling. Drøftelsen af status på samarbejde og 
samfundsengagement er en af bestyrelsens fire-årlige tematiske drøftelser.  
 



 

SIDE 2 AF 3 Løsning 
Ambitionen i strategiens kapitel tre om samarbejde og samfundsengagement 
nationalt og globalt er at blive endnu bedre til at få KU’s vidensproduktion i 
spil i det omkringliggende samfund og at bidrage til løsninger på det globale 
samfunds udfordringer. Herunder skal KU bidrage til at mulighederne i den 
digitale udvikling udnyttes. Ambitionerne udfoldes i institut- og fakultets-
indsatser og i de to tværgående strategi 2023-projekter: 
 

- Dataforskning på KU 
- Internationale strategiske partnerskaber 

 
De to projekter er i udførelsesfase. Et eksempel på en igangværende aktivi-
tet er Data+puljen, hvor første ansøgningsrunde for forskningsprojekter (pri-
mært ph.d. og post.doc.) med en væsentlig datascience komponent er i gang.  

En ambition i strategien er at ”synliggøre den værdi, KU’s forskere og stu-
derende bredt set bidrager med”. Direktionen igangsatte i marts 2019 en 
impact-analyse om KU-baseret iværksætteri. IRIS Group har udarbejdet 
analysen, der dokumenterer impact af start-ups og spin-outs (virksomheder), 
der etableres af KU’s studerende, forskere samt dimittender inden for de 
første fire år efter dimission. En kort præsentation af analysen og dens resul-
tater er vedlagt i bilag 1 og selve rapporten i bilag 2. 

Det er direktionens vurdering, at der samlet set er god fremdrift i opfyldelse 
af de strategiske ambitioner om samarbejde og samfundsengagement. Der er 
rigtig mange aktiviteter i gang på både fakulteter og institutter – også på 
dette område af strategien. Den digitale udvikling indenfor både forskning 
og uddannelse er markant i flere fagmiljøer på KU, fx social data science på 
SAMF (SODAS). Efter- og videreuddannelsesområdet er også et område, 
hvor flere fakulteter dette år har startet en ny satsning, fx SCIENCE der 
skræddersyer kurser i Artificial Intelligence til TopDanmark. 

Samtidig med at mange strategiske indsatser og projekter er i gang er nye te-
maer og dagsordner dukket op. Således er et skærpet fokus på klima og bæ-
redygtighed og efter- og videreuddannelsesområdet blevet aktuelt. Det er 
områder, som direktionen forventer at skulle arbejde mere med i de kom-
mende år. Et mere konkret oplæg hertil vil blive forelagt bestyrelsen i det 
nye år, herunder også om der så er enkelte af de øvrige projekter i pipelinen, 
der i givet fald skal håndteres anderledes. 
 
Bilag 

1. Introduktion til impact-analysen af iværksætteri på KU 



 

SIDE 3 AF 3 2. Rapporten ”Iværksætteri på Københavns Universitet. Analyse af 
KU-iværksættere og deres samfundsøkonomiske impact”, IRIS 
Group, november 2019 
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