
Den 29. september 2011 

Dok.nr. D-2011-4903 

Sagsnr. S-2011-548 

bba/ka 

AKADEMIKERNES  

CENTRALORGANISATION 

 

THE DANISH CONFEDERATION 

OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

Postboks 2192 

Nørre Voldgade 29 

DK – 1017 

København K. 

 

T +45 3369 4040 
F +45 3393 8540 

 

E ac@ac.dk 

W www.ac.dk 

 

 

Københavns Universitet 
Rektorsekretariatet 
Nørregade 10 
1017 København K 

AC's bemærkninger til KU's strategiforslag 2012-16 

AC skal indledningsvist takke for opfordringen til at fremkomme med 
bemærkninger til Københavns Universitets strategiforslag for 2012-16.  
 
AC vil gerne kvittere for strategiforslagets høje ambitionsniveau. Ikke 
mindst i forhold til indsatsområde 1, der skal forbedre uddannelsernes 
kvalitet med særlig fokus på at styrke koblingen mellem forskning og 
uddannelse.   
 
AC er enig i, at skal målsætningen lykkes, kræver det en flerstrenget 
indsats, som formår at udfordre den herskende universitetskultur, hvor 
forskningen ofte får forrang for uddannelses- og undervisningsopgaven. 
Kulturen understøttes af bevillingssystemet og bliver bekræftet af den 
gængse ansættelses- og meriteringspraksis i den videnskabelige karrie-
restruktur. 
 
Strategiforslagets mange forskellige tiltag under indsatsområde 1, vid-
ner om et reelt ønske fra universitetets ledelse om at realisere idealet 
om forskningsbaserede uddannelser. Der er næppe tvivl om, at skal 
ambitionen nås, kræver det en fælles indsats der involverer alle viden-
skabelige medarbejdere og ledelser på de forskellige niveauer og hoved-
områder.  
 
AC finder de enkelte tiltag under indsatsområde 1 meget relevante og 
har ingen yderligere kommentarer hertil. AC vil dog gerne byde ind med 
inspiration til yderligere tiltag, der ligeledes vil kunne bidrage til en kul-
turændrende påvirkning, hvor undervisning og forskning er lige bety-
dende for en universitetskarriere: 
 

• Et særligt måltal for fordelingen af adjunkter og post doc. på de 
enkelte hovedområder, der skal sikre, at adjunktstillingen igen 
bliver den mest udbredte start på en universitetskarriere.  

 
• Alle nye professorater skal indeholde undervisnings- og uddan-

nelsesudviklingsmæssige forpligtelser.  
 



 

 

Side 2 af 2 • Kollegial sparring og supervision til udvikling af undervisningen. 
 
Med hensyn til strategiforslagets målsætning om at styrke det interne 
samarbejde mv. kan AC ikke undlade at bemærke, at strategiforslaget 
konsekvent benytter termen medinddragelse, mens medbestemmelse 
ikke finder anvendelse. AC vil gerne henlede opmærksomheden på den 
nye universitetslovs præcisering af, at det er universitetsbestyrelsens 
ansvar at sikre medarbejderes og studerendes medbestemmelse og 
medinddragelse, samt at netop dette forhold vil blive genstand for eva-
luering senest 3 år efter lovens ikrafttrædelse.  
 
 
Med venlig hilsen 

Birgit Bangskjær 
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