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Europæisk universitetsalliance skifter gear
Københavns Universitet  24-10-2019

På et kick-off-møde på Sorbonne i Paris lagde forskere, administratorer,
en studerende og rektor fra KU konkrete planer for samarbejdet med
de fem andre partnere i universitetsalliancen 4EU+.

Samarbejdet i universitetsalliancen 4EU+, som KU er medlem af, er nu for
alvor skudt i gang. 20.-22. oktober var Sorbonne vært ved et kick-off-
arrangement, hvor ledere, forskere, administratorer og studerende fra
Heidelberg, København, Milano, Paris, Prag og Warszawa mødtes for at
lægge konkrete planer for alliancens fremtidige samarbejde.

Rektor Henrik C. Wegener (nr. 2 fra venstre) på scenen på Sorbonne University
sammen med rektorerne fra de fem andre universiteter. Foto: Francois Laffite.

Kernen i alliancen skal være fælles forskningsprojekter og samarbejde om
udvikling af uddannelser og udveksling af studerende. Dette arbejde bliver
koncentreret på fire fagområder, såkaldte flagskibe, som rektorerne for de
seks universiteter har udvalgt (se faktaboks nederst på siden). De fire
flagskibe ledes og koordineres af forskere fra de seks universiteter.

Stort fokus på uddannelse
Institutleder Bo Jellesmark-Thorsen fra Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi er KU’s repræsentant i flagskibet ”Biodiversity and
Sustainable Development”:

- Det er en helt ny måde at samarbejde med andre universiteter på. Jeg er
meget spændt på, hvad der kommer ud af det. Lige nu er vi mest optaget af,
hvordan vi rent praktisk får samarbejdet mellem de seks universiteter op at
stå, og hvordan vi kan sikre en bred formidling af alliancens muligheder til
interesserede fagmiljøer på de seks universiteter, siger han.

|
KONTAKT

Vil du vide mere om 4EU+ og
KU's engagement i alliancen,
kan du kontakte
specialkonsulent Hedvig
Gyde Thomsen i
Uddannelsesservice.

WEBCAST AF KICK-OFF-
MØDET

 

Kick-off-mødet på Sorbonne
bestod af en faglig del og en
officiel indvielse. Under den
officielle del af mødet var der
bl.a. taler af rektorerne for de
seks universiteter, studerende
fra tre af universiteterne,
ambassadørerne for de seks
lande i Paris og
generaldirektørerne for EU-
kommissionerne for hhv.
uddannelse og forskning.

Se webcast af den officielle
del af kick-off-mødet

OM 4EU+

https://kunet.ku.dk/oevrige/telefonbog/Telefonbogsdetaljer?upname=sgz235
https://www.youtube.com/watch?v=mfv8PriuDTg
https://www.youtube.com/watch?v=mfv8PriuDTg
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Lektor Lisbeth Verstraete-Hansen fra Institut for Engelsk, Germansk og
Romansk er KU’s repræsentant i flagskibet ”Europe in a Changing World”:

- Det er spændende med det klare fokus på koblingen mellem forskning og
uddannelse i de fremtidige samarbejder. Og fra et human- og
samfundsvidenskabeligt synspunkt også opmuntrende at se sprog- og
kulturdimensionen få en så fremtrædende plads i alliancen, der eksplicit ser
flersprogethed som en af de fem tværgående kernekompetencer, vores
studerende skal have, siger hun.

4EU+ får midler fra EU i tre år under European Universities-initiativet, og
alliancen arbejder for at så mange af de seks landes
regeringer/uddannelsesministerier som muligt beslutter sig for også at
støtte alliancen økonomisk. Derudover kommer der en begrænset
medfinansiering fra hvert partneruniversitet.

Funding på vej
- Alliancens ressourcer skal bruges til at stimulere samarbejdet, og vi skal nu
i gang med at definere, hvordan fagmiljøerne kan trække på dem. Midlerne
kan for eksempel støtte udveksling af studerende og ansatte, understøtte
summer schools og lignende, og der forventes også en pulje af ’seed money’
til at støtte opstart af nye forskningssamarbejder. Så hold øje med
information om 4EU+ i de kommende måneder, siger dekan Kirsten Busch
Nielsen, som er KU’s repræsentant i styregruppen for 4EU+.

Alliancen har etableret et fælles kontor på Sorbonne, som skal koordinere og
sikre fremdrift i projektet. I løbet af efteråret vil der blive ansat en 4EU+
generalsekretær, som, i tæt samarbejde med styregruppen, skal lede dette
arbejde.

- Ideerne bag 4EU+ begynder nu at tage form. Det er dejligt. Vi skal stadig
finde balancen mellem utålmodigheden efter at komme videre og
erkendelsen af, at ting tager tid. Her fordi ambitionen er at få forskning,
uddannelse og samfundskontakt, altså alle sider af universitetet, til at spille
ind. Det er aldrig simpelt og i et samarbejde mellem seks slet ikke, siger
Kirsten Busch Nielsen.

Lige nu er KU vært for en 4EU+ studenterkonference. 35 studerende fra de
seks universiteter er samlet på KU for at drøfte studenterperspektiver og
studenterrepræsentation i 4EU+. Outputtet af konferencen bliver en række
anbefalinger til 4EU+´s styregruppe.

De fire flagskibe

Flagship 1: Health and Demographic Change in an Urban
Environment
KU-koordinator: Professor Flemming Konradsen, SUND

Flagship 2: Europe in a Changing World.
KU-koordinator: Lektor Lisbeth Verstraete-Hansen, HUM

Flagship 3: Transforming Science and Society by Advancing
Information, Computation and Communication.
KU-koordinator: Professor Jon Sporring, SCIENCE

Flagship 4: Biodiversity and Sustainable Development.
KU-koordinator: Institutleder og professor Bo Jellesmark-Thorsen,
SCIENCE

4EU+ blev stiftet i marts 2017
og bestod i første omgang af
Charles University (Tjekkiet),
Heidelberg University
(Tyskland), Sorbonne
University (Frankrig) og
University of Warsaw (Polen).
Københavns Universitet og
University of Milan blev
inviteret og optaget i efteråret
2018.

4EU+ er en af 17
universitetsalliancer som i
sommer blev udvalgt af
Europa-Kommissionen som
pilot for Erasmus+-
programmet ”European
University”. De 17 alliancer får
økonomisk støtte til at
afprøve en ny og udvidet form
for samarbejde om forskning,
uddannelse og
administration.

Læs mere om 4EU+ på den
fælles hjemmeside

RELATEREDE NYHEDER

KU og fem andre universiteter
får EU-støtte til at teste
samarbejde (26. juni 2019)

Universitetsalliance skal skabe
europæiske uddannelser (28.
februar 2019)

https://www.cuni.cz/UKEN-1.html
https://www.uni-heidelberg.de/index_e.html
http://www.sorbonne-universite.fr/en
http://en.uw.edu.pl/
http://www.unimi.it/ENG/
https://4euplus.eu/4EU-1.html
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/KU-og-fem-andre-universiteter-f%C3%A5r-EU-st%C3%B8tte-til-at-teste-samarbejde.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Universitetsalliance-skal-skabe-europ%C3%A6iske-uddannelser.aspx
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Af Lene Düwel Andersen

Denne nyhed vises for følgende målgrupper:
Københavns Universitet - Alle
uddannelsesniveauer 
Københavns Universitet - Alle ansættelsestyper 
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