Tale ved semesterkickoff, 23. februar 2012. Af rektor Ralf
Hemmingsen
Det talte ord gælder
Kære Morten Østergaard
Kære studerende

For næsten 200 år gik den danske stat bankerot – og da Frederik d.6.’s
finansminister Ernst Schimmelmann foreslog at beskære universitetets
bevillinger svarede Kongen efter sigende:
”Fordi vi er fattige, behøver vi ikke også at være dumme.”
Når jeg trækker Frederik d.6. citatet frem er det dog ikke for at afkræve dig
løfter om guld og grønne skove. Men fordi regeringen i sit regeringsgrundlag
har fremlagt store ambitioner når det gælder uddannelse og forskning!
Og det sker netop på baggrund af en dyster samfundsøkonomi – omend
mindre dyster end efter Københavns bombardement, Napoleonskrigene
og tabet af Norge for 200 år siden.
Men alligevel.
Danmark og Europa har ondt i konkurrenceevnen og finanserne er dårlige.
Krisetider er dog også anledning til at tænke sig om, reflektere og finde en vej.
Fra mange herunder regeringen lyder det, at viden er en af hovedkilderne til
ny fremgang. Fra et universitetssynspunkt tager vi meget gerne udfordringen
op, og vi tror naturligvis på, at et levende forsknings- og uddannelsesmiljø er
en helt afgørende faktor for ny vækst i dansk økonomi. Som nævnt er
regeringens ambitioner høje: Mindst 25 % af en ungdomsårgang skal
gennemføre en videregående uddannelse – altså flere
Dernæst skal studerende starte tidligere og være igennem på kortere tid –
altså hurtigere.
Samtidig skal undervisningskvaliteten hæves og innovationskapaciteten løftes
– altså bedre.
Dét er ambitiøst.
Målsætningerne stemmer sådan set ret godt overens med de ting vi arbejder
med på KU: Uddannelse er en central satsning i den strategi, som KU’s
bestyrelse vedtog før nytår. Vi vil gøre alt hvad, der er muligt i eget hus for at
trække på topforskningen ind i undervisningen. Se didaktikken efter i
sømmene og fremme et godt studiemiljø. Vi har allerede gennemført projektet
den gode uddannelse, hvor flere end 60 projekter med fokus på
uddannelseskvalitet blev udrullet på KU’s uddannelser. Samtidig var sidste års
optag det største nogensinde! Dernæst er gennemførselstiden faldet – ikke
bare på KU, men i det danske universitetslandskab generelt.
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Endeligt arbejder vi med internationalisering i bred forstand – og her vil jeg
stille mit eneste indledningsvise spørgsmål, som lyder:
Hvornår spiller regeringen ud vedrørende det økonomiske balancekrav, som
gælder i forhold til studerende, som rejser henholdsvis ind og ud?
Universiteterne gør altså noget selv – men vi kan gøre mere, vi ved at
samfundet fordrer at vi spiller med, det gør vi gerne og vi ved at opgaven er
stor. Hvad regeringen gør, er i sagens natur interessant – både set fra min
stol, men ikke mindre fra de studerendes og fra forskernes side.
Det er derfor en stor glæde, at byde dig velkommen her i dag. Vi er glade for
at du vil tale ved Semester Kickoff – og mindst lige så glade for at du vil gå i
direkte clinch med de studerende!
Efter din tale vil Institutleder Maja Horst, fra Institut for Medier, Erkendelse og
Formidling lede debatten.
Uddannelsesminister Morten Østergaard – ordet er dit!
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