
Baggrund
Videnskabsministeren lancerede i juni 
2007 en national strategi for IKT-støttet 
læring. Ambitionen med strategien er, 
at Danmark bliver blandt de førende 
lande i verden inden for e-læring. 
På universitetsområdet indeholder 
strategien en række initiativer, som 
skal sikre et strategisk fokus på og øge 
anvendelsen af IKT-støttet læring på 
universiteterne. 

Formål
Konferencen skal formidle aktuel viden 
om anvendelsen af IKT og e-læring i 
et strategisk perspektiv. Oplægshol-
derne inkluderer såvel internationale 
som nationale specialister på området. 
Konferencen er samtidig en lejlighed 
til at orientere universiteterne om de 
puljemidler, som kan søges i forbin-
delse med den nationale strategi for 
IKT-støttet læring.

Målgruppe
Ledelser fra de danske universiteter 
samt repræsentanter fra universiteter-
nes pædagogiske enheder, e-lærings-
enheder og it-afdelinger samt andre 
personer på universiteterne, der 
beskæftiger sig med IKT og læring.

Sted
IT-Universitetet i København, Rued 
Langgaardsvej 7, 2300 København S, 
Auditorium 2.

Tilmelding
Konferencen og frokost er gratis. 
Der er 100 pladser. Tilmeldinger fra 
ovennævnte målgruppe prioriteres. 
Tilmelding er nødvendig og kan ske 
hos: Janne Bengtsen, jabe@ubst.dk. 
Angiv venligst titel og organisation ved 
tilmelding.

Spørgsmål
Fuldmægtig Louise Nordestgaard, lno@
ubst.dk – tlf. 3395 1297, eller fuldmægtig 
Mette Juncker, mju@ubst.dk – tlf. 7226 
5623.

KONFERENCE 

IKT-støttet læring 
på universiteterne 
Fokus på strategisk anvendelse af IKT i 
læringsmiljøerne på de danske universiteter

Onsdag den 27. februar 2008
Kl. 8.45-16.15, IT-Universitetet i København

På konferencen diskuteres hvordan anvendelsen af infor-
mations- og kommunikationsteknologi (IKT) og e-læring 
kan bidrage til at styrke de danske universiteter. 

Hvordan kan IKT-støttet læring anvendes strategisk af 
universiteternes ledelse? Hvordan kan inddragelse af IKT 
bidrage til at styrke udbud af og efterspørgsel efter forsk-
ningsbaseret uddannelse? Hvordan kan undervisnings- og 
læringsformer nytænkes gennem anvendelse af IKT? 
Og hvordan understøtter universitetets ledelse anvendel-
sen af IKT-støttet læring? Disse spørgsmål søger konferen-
cen at finde mulige svar på.

Konferencen skal inspirere universiteternes ledelse, 
pædagogiske enheder og e-læringsenheder/it-afdelinger 
til at sikre et strategisk fokus på og øge anvendelsen af 
IKT-støttet læring på universiteterne. 



8.45 - 9.15 Ankomst og registrering 

9.15 - 9.30 Velkomst ved kontorchef Helle Otte, Universitets- og Bygningsstyrelsen  
Ordstyrer på konferencen er kontorchef Helle Otte 

9.30 - 10.15 IKT-støttet læring i et strategisk ledelsesperspektiv 
ved direktør Tony Bates, Tony Bates Associates Ltd. 

10.15 - 10.30 Pause 

10.30 - 11.00 IKT-støttet læring på universiteterne i et udbuds- og efterspørgselsperspektiv
ved specialkonsulent, ph.d. Pernille Rattleff, LearningLab DTU, Danmarks Tekniske Universitet 

11.00 - 12.00 Udvikling af uddannelsesforløb gennem informations- og kommunikationsteknologi
Oplæg ved 
•  konst. rektor Svend Aage Povlsgaard, Nørre Nissum Seminarium og HF, VIA University College
•  docent Helle Rootzen, Danmarks Tekniske Universitet 

12.00 - 12.45 Frokost

12.45  - 13.30 Nytænkning af lærings- og undervisningsformer som følge af informations- og kommunikationste-
knologiens indtog på universiteterne
ved professor Alejandro Armellini, Beyond Distance Research Alliance, University of Leicester

13.30 - 14.00 Udvikling og omstilling af undervisningsforløb i praksis
Oplæg ved e-læringskonsulent Anita Monty, IT Learning Center, LIFE, Københavns Universitet

14.00 - 14.45 Organisering af e-læringsenheder – hvordan og hvorfor?
Videopodcast med Lektor Simon B. Heilesen, Roskilde Universitetscenter 
Plenumdebat med IT-chef Kim Mikkelsen, Roskilde Universitetscenter, som ordstyrer

14.45 - 15.00 Pause

15.00 - 16.00 Nytænkning af underviserens rolle som følge af informations- og kommunikationsteknologiens 
indtog på universiteterne
Oplæg ved professor Lone Dirckinck-Holmfeld, E-learning Lab, Aalborg Universitet

Paneldebat med repræsentanter fra universiteternes e-læringsenheder:
•  Konsulent Michael Pedersen, Handelshøjskolen i København
•  Områdeleder Mikkel Godsk, Aarhus Universitet
•  E-læringskoordinator Dorte Smedegård Schmidt, Syddansk Universitet

16.00 - 16.15 Præsentation af initiativer under regeringens nationale strategi for IKT-støttet læring
Ved kontorchef Morten Ellegaard, IT- og Telestyrelsen

16.15 Konferencen slutter

PROGRAM
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