AC inviterer til universitetskonference:

Tid til tillidsreform for universiteterne:
Frihedsgrader og fælles ansvar
16. januar 2012, kl. 9.45 – 16.30
Festsalen, Frue Plads, Københavns Universitet
Den nye regering og uddannelsesminister har anvendt de første måneder til at afsende en
række nye signaler for universitetsområdet. Signaler om behovet for både større decentrale
frihedsgrader og en mere hensigtsmæssig styringsform, der kan bidrage til en forstærket uddannelsesindsats og nye vilkår for forskningen og samarbejdet med det omgivne samfund.
Denne udfordring er en god og tidlig debat værdig. Når vigtige områder skal justeres, er det
en styrke, hvis universitetsverdenen, organisationer og politikere prøver at gøre en fælles,
åben status på de nuværende faktiske forhold. Hvordan får vi genskabt den gensidige tillid på
og til universiteterne, når der så tydeligt har udviklet sig en række forskellige ”tillidskløfter” i
kølvandet på den nuværende styring af økonomi og aktiviteter? Hvad er tillidsforholdene og
status for samspillet i sektoren fra politikere og embedsmænd, over universitetsledelserne til
de videnskabelige medarbejdere og de studerende?
Uddannelsesminister Morten Østergaard har takket ja til på konferencen at fortælle om regeringens intentioner i forhold til universitetssektoren og et nyt styrings- og bevillingssystem.
Konferencen tager tråden op fra rækken af universitetskonferencer, som AC har afholdt siden
universitetsreformen tilbage i 2002. Vi har med konferencerne fået skabt en tradition for at
samle de forskellige aktører og interessenter til en fælles og åben dialog, hvor vi - ved brug af
såkaldte vidnepaneler med universitetsledelser og videnskabelige medarbejdere - får et virkelighedscheck på den førte universitetspolitik.
Med universitetskonferencen byder AC den nye uddannelsesminister og det nye hold af forskningspolitiske ordførere velkommen til sektoren. Det er AC’s håb, at konferencen kan medvirke
til ny og fælles forståelse for de faktiske forhold en ny styringsvirkelighed må tage højde for.

Program
Ordstyrer Adam Holm, ph.d. og vært på DR2 Deadline
09.15

Morgenkaffe

09.45 – 10.00

Velkomst
v/ AC’s formand Erik Jylling

10.00 – 10.30

Større frihed og mindre detailregulering
v/ Uddannelsesminister Morten Østergaard

10.30 – 11.20

Vidnepanel 1: Set fra maskinrummet: Hvordan påvirker styrings- og bevillingssystemet kvaliteten i uddannelserne og
forskningen?
Hvad betyder den nuværende profil i forskningsfinansieringen for den
daglige prioritering af de forskningsbaserede uddannelser? Kan mere
medbestemmelse på institutterne bidrage til at øge kvaliteten af
forskningen og uddannelserne?
o
o
o
o
o

Adjunkt David Nicolas Hopmann, Institut for Statskundskab, SDU
Lektor Frederik Voetmann Christiansen, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, KU
Professor Cathrine Hasse, Institut for Uddannelse og Pædagogik – Læring, AU
Institutleder Maja Horst, Institut for Medier, Erkendelse og
Formidling, KU
Institutleder Peter Lotz, Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, CBS

11.20 – 11.35

Kaffepause

11.35 – 12.25

Vidnepanel 2: Akademisk råd - tamt høringsorgan eller ledelsens aktive medspiller?
Kan akademisk råd spille en stærkere rolle fremover? Hvordan sikres
rådets dialog med ledelsen i de centrale beslutningsprocesser?
o
o
o
o
o

Professor Klaus Mølmer, medlem af akademisk råd for Science and Technology, AU
Lektor Signe Vikkelsø, medlem af akademisk råd, CBS
Studerende Jakob Lindell Ruggaard, medlem af akademisk
råd for Arts, AU
Dekan Hanne Kathrine Krogstrup, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU
Dekan Ulf Hedetoft, Det Humanistiske Fakultet, KU

12.25 – 13.25

Frokost

13.25 – 14.15

Vidnepanel 3: Hvordan kan bestyrelserne bidrage til at skabe
tillid til universiteterne?
Hvilken rolle spiller bestyrelserne, og hvad tilfører de universiteterne?
o
o
o
o
o

14.15 – 14.35

Bestyrelsesformand Michael Christiansen, AU
Bestyrelsesformand Peter Schütze, CBS
Eksternt bestyrelsesmedlem Anne Knudsen, AAU
Internt bestyrelsesmedlem professor Niels Kærgaard, KU
Internt bestyrelsesmedlem professor Ann-Dorte Christensen, AAU

Kaffepause

14.35 – 15.25

Vidnepanel 4: Universiteter med større frihed og mindre detailstyring – hvordan kan det realiseres?
Hvilke frihedsgrader og handlemuligheder har universiteterne brug
for? Hvordan får medarbejderne øgede handlemuligheder og mere
medbestemmelse i forhold til universitetets strategi og dagligdag?
o
o
o
o
o

15.25 – 16.25

Rektor Jens Oddershede, SDU
Rektor Ralf Hemmingsen, KU
Rektor Anders Bjarklev, DTU
Prorektor Hanne Leth Andersen, RUC
Prorektor Søren E. Frandsen, AU

Politikerpanel: Har universiteterne de nødvendige frihedsgrader?
Med udgangspunkt i dagens vidneudsagn: Hvordan kan tillidsforholdet mellem politikere og universiteter forbedres? I hvilken grad kan
der gives mere frihed til universiteterne – og hvordan?
o
o
o
o
o
o

16.25

Kirsten Brosbøl, Socialdemokraterne
Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre
Mette Bock, Liberal Alliance
Mai Henriksen, Det Konservative Folkeparti
Tina Nedergaard, Venstre
Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

Afslutning
v/ Afdelingschef Niels Lykke Jensen

Praktiske oplysninger:
Tid:

Mandag den 16. januar 2012, kl. 9.45 – 16.30

Sted:

Festsalen
Frue Plads, Københavns Universitet
København

Pris:

750,00 kr.
Hvis arbejdsstedet har EAN-nr. bedes dette oplyst af hensyn til
fakturering.

Tilmelding:

På AC´s hjemmeside http://www.ac.dk/0/1458

Tilmeldingsfrist:

Torsdag den 5. januar 2012

Bindende tilmelding:

Tirsdag den 10. januar 2012

Først-til-mølle-princippet gælder ved tilmelding.
Du må meget gerne videresende invitationen i dit netværk!

