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KUMMENTAR – Af rektor Ralf Hemmingsen

IARU - et projekt for hele KU
For godt tre måneder siden da jeg tiltrådte som rektor, nævnte jeg i mit brev
til alle studerende og ansatte på Universitetet tre centrale spørgsmål som jeg
ville søge svar på i den nærmeste tid.
For det første, hvordan skal KU udbygge sin attraktionsværdi for danske
studerende og tage kampen op på et internationalt marked for uddannelser?
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For det andet hvordan sikrer vi at KU etablerer sig i den absolutte
internationale forskningselite på et antal fagområder?
Og for det tredje hvordan kommer vi i en mere frugtbar dialog med
omverdenen?
Med det globale partnerskab jeg og ni andre rektorer netop har indgået om
IARU (International Alliance of Research Universities) har vi taget hul på
et forhåbentligt langt og frugtbart, tæt og forpligtende samarbejde med
nogle af verdens allerbedste universiteter, og dermed har vi også taget det
første skridt til at besvare de tre spørgsmål ovenfor.
Alliancen bragte de helt store positive overskrifter frem i dagspressen der
proklamerede at Danmark hermed får plads i universiteternes skyline. Vores
minister, Helge Sander, rykkede ud med et stort offentligt tillykke med at vi
nu er på vej til at skabe videnmiljøer i verdensklasse. Og fra Beijing til
Berkeley , fra Canberra til Cambridge, i Singapore, i Zürich i Tokyo og på
Oxford og Yale University blev begivenheden markeret tilsvarende.
IARU vil optræde som et team hvor vi udveksler ideer og erfaring om alt fra
undervisning til Tech Trans og strategier for at få flere kvinder ind i
forskning. Vi har meget bedre muligheder for at blive hørt og få indflydelse
hos regeringer, multinationale virksomheder og organisationer, når vi
optræder som en gruppe af ti forskningstunge universiteter, end hvis vi hver
især søger at få verden til at lytte til vores synspunkter. Der er desuden
underskrevet en aftale om intensiveret udveksling af forskere og studerende,
og de første konkrete resultater om udbud af særlige joint- og double
degrees, intensive sommerkurser og praktikforløb i multinationale selskaber
er på vej.

1172 KØBENHAVN K

TEL

+45 35 32 28 98

FAX

+45 35 32 29 20

uni-avis@adm.ku.dk
www.ku.dk/universitetsavisen

SIDE 2 AF 2

Vigtigst for de studerende er at vi gennem samarbejdet forventer at udvikle
uddannelserne med den viden vi nu får om hvordan andre gør, og hvad der
virker og ikke virker. Vi uddanner også på Københavns Universitet
kandidater der for manges vedkommende vil komme til at bo i andre lande
og arbejde i kulturer der er fremmede for vores. Det er afgørende at en
uddannelse på Københavns Universitet også giver en solid portion
interkulturel forståelse og dermed fungerer som et kørekort til den globale
vidensøkonomi. Hvis dette krav ikke var tydeligt før, så er blevet det nu
efter den ulykkelige aktuelle sag hvor Danmark er kommet helt i fokus på
en måde som er belastende for det positive image vi ellers har globalt. Lad
mig i den forbindelse gøre opmærksom på at KU, gennem satsningsområdet
”Religion det 21. årh.”, arrangerer en konference om religion og
ytringsfrihed i en globaliseret verden. Konferencen, som holdes på KUA d.
20. februar, har til formål at skabe fælles rum for samtale og dialog.
Der hvor IARU imidlertid er kommet længst er i forskningssamarbejdet. Det
er besluttet at forfølge fem temaer under overskriften ”Global Change”.
Hvert universitet har produceret et oplæg til et af forskningstemaerne. I
løbet af 2006 skal der for hvert tema afholdes en workshop med relevante
forskere fra de ti universiteter, for at opstille en egentlig forskningsplan. Her
tager vi fat på globale udfordringer og problemer som vi kun kan finde svar
på ved at samarbejde om forskning så verden bliver et sundere, sikrere og
mere socialt retfærdigt sted.
Temaerne er ”Global Sikkerhed”, ”Energi og miljø i fremtidens megastore
bykoncentrationer”, ”Befolkninger i bevægelse og samfund i forandring”,
”kvinders karriereveje i forskningsinstitutioner, og endelig ”Sundhed,
sygdom og velfærd i en aldrende befolkning” (Ageing and Health). Her har
KU allerede produceret et oplæg der blev diskuteret på rektorernes møde.
Oplægget fokuserer på biomedicinske forhold suppleret af et tilsvarende
papir fra Pekings Universitet hvor hovedvægten er på de socioøkonomiske
forhold forbundet med at skaffe pleje til en aldrende befolkning. I marts
kommer vore partnere fra Kina på besøg, og vi regner så med at have et
oplæg klar til den workshop som KU skal stå for.
Det er vigtigt for mig at gøre det meget klart at selv om arbejdet med IARU
indtil nu har været koncentreret på rektorniveauet, så bliver det selvfølgelig
kun en succes hvis vi kan skabe engagement og motivation på hele
universitetet. Det kræver en tæt dialog med alle personalegrupper, på alle
uddannelser og med alle relevante laboratorier og forskningsmiljøer. Min
forgænger Linda Nielsen spillede ud med et forskningsbidrag til Ageing and
Health. Jeg håber og forventer at KU fremadrettet deltager inden for alle
fem temaer.

