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Det er tid til forandring. Også på universiteterne.

Universiteternes ledelse skal styrkes, og der skal

åbnes yderligere for folk udefra, så vi sikrer et tættere

samspil mellem universiteterne og det omgivende

samfund. Universiteterne kan på denne måde være

med til at sikre videnssamfundets udvikling – og der-

med bidrage til vækst og velfærd i hele samfundet.

Det er baggrunden for, at regeringen i oktober

indgik en aftale med Socialdemokratiet og Kristeligt

Folkeparti om en ny universitetslov.

Universiteterne sikres med den politiske aftale

mere frihed til løbende at forbedre forskning, ud-

dannelse og samarbejdet med omverdenen. Samti-

dig er der indgået en økonomisk aftale for universi-

teterne med stabile og stigende økonomiske

rammer. De kommende tre år får universiteterne i alt

en ekstra bevilling på over én milliard kr. 

Et vigtigt aspekt i reformen er styrket ledelse og

ansatte ledere på alle niveauer. Et af målene er en

stærkere forankring af universiteterne i det omgi-

vende samfund. Universiteterne skal ledes af besty-

relser, hvor formanden og et flertal af medlemmerne

kommer udefra. Bestyrelsen skal afspejle universite-

tets samlede profil og være sammensat så bredt, at

ingen særinteresser har flertal. På samme måde skal

bestyrelsesmedlemmerne udpeges i kraft af egen

person og egne kompetencer. Universitetet sam-

mensætter den første bestyrelse.

Konkret får VIP’er, TAP’er og studerende sæde i de

nye bestyrelser – de studerende med mindst to

pladser. VIP’er og studerende sidder også i studie-

nævn og de nye akademiske råd, der overtager de

akademiske sager fra de nuværende fakultetsråd. Og

som i dag får de studerende halvdelen af stem-

merne i studienævnet. 

Det er elementer, der ligger i god forlængelse af

de styreformer, der i 2000 og 2001 blev etableret

ved Danmarks Pædagogiske Universitet og Dan-

marks Tekniske Universitet. DPU har således været

med til at bane vejen. 

Et andet vigtigt aspekt af universitetsreformen er

en reel implementering af 3+2-strukturen med 

3-årige bacheloruddannelser efterfulgt af 2-årige

kandidatuddannelser, hvor dette ikke allerede er

sket. Samarbejdet mellem universiteterne om udvik-

ling og koordinering af uddannelser og fag skal øges,

herunder overgang fra bachelor- til kandidatuddan-

nelse. 

Det er elementer, der styrker DPU’s status som et

overbygningsuniversitet. Det vil sige et universitet,

der udbyder forskningsbaseret uddannelse på ph.d.-

kandidat- og masterniveau inden for sit fagområde,

for personer der har en videregående uddannelse på

mindst bachelorniveau fra et andet universitet eller

fra et Center for Videregående Uddannelse (CVU).

Og DPU’s nye kandidat- og masteruddannelser er

eksempler på, at det er muligt at tiltrække stude-

rende – også fra andre universiteter. 

Reformen lægger også op til, at universiteterne

skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden

for relevante fagområder gøres tilgængelig for

CVU’er gennem forskningstilknytningsaftaler. Det er

en forpligtelse, som DPU har haft siden etablerin-

gen.

Udkastet til ny universitetslov indeholder en over-

gangsbestemmelse om, at de to særskilte love for

DPU og Danmarks Tekniske Universitet ophæves,

idet de to universiteter fremover hjemles i universi-

tetsloven. De konkrete overgangsbestemmelser skal

udfærdiges af en ‘teknikergruppe’ med deltagelse af

de berørte institutioner og Videnskabsministeriet. 

Reformen vil skabe en fleksibel lovramme, hvor

de enkelte universiteters egenart respekteres. Større

åbenhed over for omverdenen betyder ikke, at uni-

versiteterne ukritisk skal løbe efter kortsigtede be-

hov og særinteresser.

Det ligger forligspartierne på sinde at styrke uni-

versiteterne som selvstændige og ansvarlige institu-

tioner for intellektuel udfoldelse. Det kan ikke lade

sig gøre uden større decentralisering, øget ekstern

indsigt og styrkelse af det faglige selvstyre.

Udkastet til ny universitetslov har været til høring

på alle landets universiteter. I ministeriet er vi i øje-

blikket i færd med at gennemgå alle høringssvarene,

således at jeg kan fremsætte forslag til ny universi-

tetslov i begyndelsen af det nye år. y

Mange elementer i den nye universitetslov ligger i forlængelse af de styreformer, 

der i 2000 og 2001 blev etableret ved Danmarks Pædagogiske Universitet og 

Danmarks Tekniske Universitet, skriver videnskabsminister Helge Sander.
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