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Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) har ansvar for at identificere og forfølge KU's strategiske udvikling inden for
forskning, innovation, forskeruddannelse og erhvervssamarbejde samt hvorledes denne fremover understøttes bedre af KU’s organisation.

DIR

35 32 36 47

MOB

24 48 04 34

cakr@adm.ku.dk
www.fi.ku.dk

Målet er blandt andet at sikre øget ekstern finansiering, prioritere hvordan
universitetet skal profilere aktiviteterne udadtil samt tage initiativer til flere
samarbejdsrelationer med den private såvel som offentlige sektor bl.a. ved
øget engagement af studerende.
Rådet tilskynder til overordnede og tværgående initiativer, som kan supplere
fakulteternes egne initiativer. Rådet sikrer, at dets arbejde er i overensstemmelse med de mål, der er opstillet i KU's strategiske handleplan, herunder i
KU's udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet. Rådet er ikke begrænset til at beskæftige sig med de mål, der er opstillet heri.
Rådet koordinerer endvidere det arbejde, der foregår på fakulteterne via fakulteternes repræsentanter samt kommer med forslag til, hvordan den forskerrettede service på KU kan udvikles, herunder den interne kommunikation omkring f.eks. fondsansøgninger, kommercialisering mv.
KUFIR kan indhente relevante oplysninger fra fakulteterne og nedsætte
midlertidige (ad hoc) eller permanente underudvalg til løsning af konkrete
opgaver.

REF: CAKR

KUFIR rådgiver rektoratet og Ledelsesteam (LT) i ovenstående områder og
har reference til LT.
KUFIR sekretariatsbetjenes af Forskning og Innovation.
Sammensætning
Forsknings- og Innovationsrådet ved KU består af:
•

Prorektor for Forskning og Innovation, som er født formand

•

1-2 medlemmer pr. fakultet, der tegner fakultetsledelsen – typisk
prodekan for forskning og prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde. Medlemmerne udpeges af dekanen.

•

Vicedirektøren for Forskning og Innovation

•

Op til 3 KU-ansatte med særlig ekspertise og viden inden for emnet,
udpeget af LT efter indstilling fra prorektor for Forskning og Innovation. Disse medlemmer udpeges for en periode på 2 år.

Genudpegning er mulig.
Rådet kan derudover tilknytte fagkyndige ansatte og studerende som tilforordnede i en afmålt periode.
Når KUFIR drøfter sager på ph.d.-området inviteres de seks ph.d.skoleledere samt en ph.d.-studerende udpeget af ph.d.-udvalget fra hvert af
de seks fakulteter til at deltage i drøftelserne.
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