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Indhold: 
 
Kommissionens meddelelse "Et ny partnerskab for modernisering af 
universiteterne: EU-forummet for dialogen mellem universiteterne og 
erhvervslivet" blev udsendt i april 2009. Den er et vigtigt initiativ i 
brobygningen mellem den akademiske verden og erhvervslivet i Europa. 
Den gør status over tidligere aktiviteter og kommer med forslag til de 
næste skridt i dialogen mellem universiteterne og erhvervslivet. 
  
Denne undersøgelse indeholder Deloittes analyse af samarbejdet mellem 
universiteterne og erhvervslivet i Europa og kommer med henstillinger til, 
hvordan den nuværende dialog kan udbygges yderligere på EU-plan. 
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SAMMENFATNING 

At tilpasse sig forandringer er vigtigere end nogensinde, hvis EU-medlemsstaterne ønsker 
at forblive produktive og konkurrencedygtige. I en sammenhæng, hvor viden og innovation 
er EU's mest værdifulde aktiver, især i takt med, at den globale konkurrence bliver mere og 
mere intens inden for alle sektorer, skal medlemsstaterne være proaktive og i stand til at 
foregribe begivenhedernes gang for at være bedre forberedte til fremtidige udfordringer. 
Dette behov for større fleksibilitet og tilpasningsevne forstærkes af den økonomiske 
tilbagegang. På grund af universiteternes og erhvervslivets komplementerende roller og 
deres relevans for EU's fremgang - og for at sikre en effektiv forbindelse mellem 
kvalifikationerne af de mennesker, der kommer ind på arbejdsmarkedet, og 
arbejdsgivernes behov - er det af afgørende betydning, at disse to verdenen arbejder 
sammen.  

Dialogen mellem universiteterne og erhvervslivet, som er påbegyndt af Kommissionen, har 
givet de involverede aktører i samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet i EU en 
kærkommen lejlighed til at netværke og dele god praksis. Forskelligheden mellem højere 
uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og fremtidige former for samarbejde kræver en 
fleksibel og lydhør tilgang for at opfylde institutionernes behov, prioriteter og krav i EU. 

Vigtigheden af samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet i EU var klart udtrykt i 
Kommissionens meddelelse i 2006 "Virkeliggørelse af universiteternes 
moderniseringsdagsorden for uddannelse, forskning og innovation". Denne tekst var et svar 
på en anmodning fra Det Europæiske Råd i oktober 2005 om at identificere områder, hvor 
der skal sættes ind inden for højere uddannelse, som kan bidrage til fremme af vækst og 
jobskabelse. 

Meddelelsen var en opdatering af, hvor langt man er nået med moderniseringen af EU's 
universiteter. Med hensyn til samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet lovede 
Kommissionen at iværksætte et forum for samarbejde mellem universiteterne og 
erhvervslivet og offentliggøre en meddelelse om emnet i 2009. 

Kommissionen arrangerede det første forum i februar 2008 og et andet et år senere. 
Deltagerne hilste disse muligheder for at netværke og at dele nye former for god praksis 
velkommen. I konklusionerne fra det andet forum understregedes vigtigheden af at 
forbedre adgangen til god praksis og til forståelse af de vigtigste succeskriterier. Nogle af 
deltagerne satte imidlertid spørgsmålstegn ved forummets fremtid og dets bæredygtighed, 
hvis det fortsat skulle være begrænset til at være en platform for at netværke og for 
udbredelse af god praksis.  

Kommissionens lovede meddelelse blev offentliggjort i april 2009. Den indeholdt et 
samstemmende syn på, hvad der var opnået i samarbejdet mellem universiteterne og 
erhvervslivet og på de næste skridt til en effektiv dialog på EU-plan. 

Selv om tilbagemeldingen fra deltagerne i foraene var generelt positiv, er virkningen af 
dialogen begrænset af, at de eksempler, der blev valgt til evaluering, ikke var helt typiske 
for det brede spekter af samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet - og af den 
begrænsede adgang til god praksis, bortset fra for dem, der deltog i forummet. Derudover 
findes der ikke tilgængelige data om virkningerne af dialogen, især om universiteter og 
virksomheder, som ikke er aktive endnu i samarbejdet mellem universiteterne og 
erhvervslivet. 
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Ved at udbygge det nuværende samarbejde yderligere bør dialogen mellem universiteterne 
og erhvervslivet derfor fokusere på at sikre, at typiske eksempler på god praksis vælges og 
bruges til støtte for universiteterne og virksomhederne, når de indleder et samarbejde. 

For at sikre sammenhæng og unødige gentagelser tillige med synlighed af EU's 
programmer til støtte for samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet bør 
aktiviteterne i forbindelse med universiteterne og erhvervslivet i Kommissionen koordineres 
af en arbejdsgruppe, der samler alle de involverede GD'er. Der bør også udvikles synergier 
uden for EU, især på baggrund af Kommissionens erfaringer med Tempuslandene og inden 
for rammerne af samarbejdet mellem EU og USA på uddannelsesområdet. En sådan 
arbejdsgruppe ville forstærke synligheden af dialogen mellem universiteterne og 
erhvervslivet på det politiske plan og bidrage til at fremhæve dens bidrag i forhold til 
Lissabonmålene. 

Der rådes derfor til øget kommunikation om samarbejdet på europæisk, nationalt og lokalt 
plan, herunder organisering af temamøder og brug af onlineplatforme til større udbredelse. 
Den regionale dimension af dialogen indebærer, at de relevante regionale og lokale 
myndigheder bliver involveret, men også andre mellemled, som f.eks. handels- og 
industrikamre og arbejdsmarkedets parter (herunder repræsentanter for lønmodtagere, 
erhvervslivet og paraplyorganisationer for små og mellemstore virksomheder) tillige med 
organisationer fra de forskellige sektorer. Handels- og industrikamrene befinder sig i 
særdeleshed i en ideel position i forhold til universiteterne og virksomhederne, da deres 
hovedaktivitet består af støtte til små og mellemstore virksomheder og fremme af 
uddannelse og erhvervsuddannelse som et middel til udvikling af erhvervslivet. Disse 
mellemled er nødvendige for at føre samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet 
ud i livet.   

 
 


