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Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 
Pkt. 4b. Sagsfremstilling  

Københavns Universitets bestyrelse 

S A G S F R E M S T I L L I N G  

Vedr. Pkt. 4b. Afrapportering på Plan for styrkelse af innovation 
og entreprenørskab målrettet studerende 2015-2018 

Sagsbehandler Uddannelsesservice 

Forelægges med henblik på 

At bestyrelsen orienterer sig i afrapportering på indsatserne i Plan for 
styrkelse af innovation og entreprenørskab målrettet studerende.  

Baggrund 

Ledelsesteamet (LT) på KU vedtog i efteråret 2014 Plan for styrkelse af 
innovation og entreprenørskab målrettet studerende – indsatser i perioden 
2015 til 2018 (I&E-planen). I&E-planen har været finansieret af midler fra 
Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP). I forbindelse med udløbet af perioden 
afrapporteres her på indsatserne i I&E-planen. Indsatser og finansiering af 
disse samt anbefalinger til den fremadrettede indsats er beskrevet i 
afrapporteringen (bilag 1).  

Flere af indsatserne fra I&E-planen er efter udløbet af planen indlejret på og 
finansieret af fakulteterne (innovationskonsulenter og UCPH Innovation 
Hubs), og Uddannelsesservice i Fællesadministrationen viderefører bl.a. det 
tværgående I&E Undervisernetværk og puljen til studenterdrevne 
innovations- og/eller entreprenørskabsaktiviteter.  
 
KU’s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) og LT har drøftet 
afrapporteringen og Uddannelsesservices anbefalinger til den fremadrettede 
indsats på I&E området målrettet studerende. 
KUUR anerkendte arbejdet og pointerede behovet for en fortsat indsats. 
KUUR tilsluttede sig anbefalingerne til den fremadrettede indsats, og 



 

SIDE 2 AF 2 anbefalede en fælles strategi og vision på I&E-området målrettet 
studerende.  
 
Ledelsesteamet (LT) udtrykte generelt tilfredshed med afrapporteringen. 
Der blev fra dekanside efterlyst en bredere plan for det fremtidige, 
tværgående samarbejde på området. Derudover tiltrådte LT anbefalinger til 
den fremadrettede indsats. 
 
Videre proces 

Indsatserne i I&E planen er et godt fundament for arbejdet med at 
implementere visionerne i KU’s Strategi 2023 om at: 

• Styrke de studerendes mulighed for at arbejde med praksisorienterede 
elementer i undervisningen, for eksempel via case- og 
problemorienterede undervisningsformer, der også styrker kompetencer 
til at samarbejde på tværs af fag 

• Understøtte studerendes karriereplanlægning og tydeliggøre, hvordan 
uddannelserne kan bringes i spil på arbejdsmarkedet, herunder styrke 
indsatsen med at give studerende forudsætninger for innovation og 
entreprenørskab 

Bestyrelsen har i juni 2018 godkendt et kommende strategi 2023 projekt om 
”Praksisintegrerende Undervisningsaktiviteter” til igangsættelse i 2020. KU 
vil arbejde videre med indsatserne fra I&E-planen i rammerne af dette 
strategiprojekt. 

Bilag 

1. Rapport: Plan for styrkelse af innovation og entreprenørskab målrettet 
studerende – Afrapportering på indsatser 2015-2018 (Januar 2019)  
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