AC inviterer til åben høring:
Universitetsevalueringen 2009:
Frihedsgrader og forskningsfrihed
28. januar 2009
Festsalen, Frue Plads, Københavns Universitet

Akademikernes Centralorganisation inviterer alle - med andel i og interesse for universiteternes forskning og uddannelser - til åben høring om universitetsevalueringen 2009.
Den nye universitetslov fra 2003 medførte ændret ledelsesstruktur på universiteterne og universiteterne overgik samtidig til at blive selvejende institutioner. I 2007
blev de daværende 12 universiteter og 13 sektorforskningsinstitutioner fusioneret
til 8 universiteter og 4 forskningsinstitutioner.
I forbindelse med forhandlingerne om universitetsfusionerne, vedtog et flertal i Folketinget, at der skulle gennemføres en universitetsevaluering i 2009. I beslutningens ordlyd, fremgår, at der skal gennemføres en evaluering af graden af opfyldelse af formålene med universitetssammenlægningerne, samt gennemføres en evaluering, der belyser medarbejdernes og de studerendes medbestemmelse på universiteterne, den frie akademiske debat og forskningsfriheden under den nuværende
universitetslov.
Akademikernes Centralorganisation er meget tilfreds med, at der nu skal gennemføres en uafhængig universitetsevaluering. Der er ingen tvivl om, at universiteterne
i de senere år har været genstand for store omvæltninger som følge af de politiske
reformer. Derfor er det også klogt at stoppe op og fordomsfrit få debatteret erfaringerne med den snart seks år gamle universitetslov og i det hele taget rammerne for
universiteternes ageren. Med denne høring ønsker AC at bidrage til, at evalueringsprocessen bliver så bredt inddragende og nuanceret som muligt.
Høringen bygges op om tre vidnepaneler med henholdsvis VIP’ere, institutledere og
rektorer. Hensigten er, at de tre grupper af vidner debatterer erfaringerne med, og
følgevirkningerne af, universitetsreformerne. På høringen sættes der blandt andet
fokus på:
• De videnskabelige medarbejderes forskningsfrihed og medbestemmelse
• Ledelsesrummet på institutniveau og sammenhængen mellem universiteternes kerneopgaver, forskningen og uddannelserne
• Universiteternes frihedsgrader og udviklingen i regelstyringen, samt de økonomiske styringsinstrumenter som universiteterne er underlagt
Høringen afsluttes med et panel af centrale politikere på universitetsområdet. Politikerne forholder sig til dagens vidneudsagn og kommer med deres vurdering af
hvilke centrale forhold og vilkår, der særligt bør være i fokus for evalueringen og
eventuelle efterfølgende justering.

Vidneudspørger: Adam Holm, journalist på DR2 Deadline, ph.d.
9.00 – 9.30

Morgenkaffe

9.30 – 9.50

Åbning af høringen
v/ AC´s Formand Sine Sunesen

9.50 – 11.05

Vidnepanel 1 – VIP’erne: Hvordan med forskningsfriheden
og medbestemmelse på universiteterne efter 2003?
• Professor Peter Harder, Institut for Engelsk, Germansk og
Romansk, Københavns Universitet
• Lektor Erik Strange Petersen, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet
• Lektor Cathrine Hasse, Institut for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
• Lektor Leif Søndergaard, Biologisk Institut, Københavns
Universitet
• Professor Bente Finsen, Medicinsk Bioteknologisk Center,
Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet
• Lektor Jeanette Thomsen, Institut for Ledelse og
Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet

11.05 – 11.25

Kaffepause

11.25 – 12.30

Vidnepanel 2 - Institutlederne: Hvad er god institutledelse,
og hvilke udfordringer er der ”nedadtil” og ”opadtil”?
• Morten Lassen, Institut 2 - Økonomi, Politik og Forvaltning,
Aalborg Universitet
• Johannes Nørregaard Frandsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet
• Marianne Ping Huang, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
• Peter Lotz, Institut for Innovation og Organisationsøkonomi,
CBS
• Ib Poulsen, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet

12.30 – 13.30

Frokost

13.30 – 14.20

Vidnepanel 3 – Rektorerne: Har universiteterne fået de lovede frihedsgrader, og er kvaliteten af ledelse på universiteterne blevet bedre?
• Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet
• Rektor Ralf Hemmingsen, København Universitet
• Rektor Finn Junge-Jensen, CBS
• Prorektor Knut Conradsen, Danmarks Tekniske Universitet

14.20 – 14.40

Kaffepause
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14.40 – 15.30

Politikerpanel: Hvad kan I bruge dagens vidneudsagn til, og
hvad bør en universitetsevaluering give mere viden om?
• Charlotte Dyremose, MF Konservative Folkeparti
• Jesper Langballe, MF Dansk Folkeparti
• Kirsten Brosbøll, MF Socialdemokraterne
• Marianne Jelved, MF Det Radikale Venstre
• Jonas Dahl, MF Socialistisk Folkeparti

15.30

Afrunding og tak for i dag

Praktiske oplysninger:
Tid:

Onsdag den 28. januar 2009, kl. 9.00 – 15.30

Sted:

Festsalen
Frue Plads, Københavns Universitet
København

Pris:

650,00 kr.
Hvis arbejdsstedet har EAN-nr. bedes dette oplyst af hensyn
til fakturering.

Tilmelding:

På AC´s hjemmeside http://www.ac.dk/0/1005

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 14. januar 2009

Bindende
tilmelding:

Tirsdag den 20. januar 2009

Vi har godt 200 pladser, og først-til-mølle-princippet gælder ved tilmelding.
Du må meget gerne videresende invitationen til andre interesserede!
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