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Moderne Idéer: Hvad vil vi med universiteterne? Maja Horst Hent PDF Nogle opfatter universiterne som en
central drivkraft til at skabe konkurrencedygtige samfund i en globaliseret tidsalder. Andre forstår dem som
en væsentlig bastion for fri og kritisk tænkning uden for markedets og statens kontrol. Mange har en mening
om universiteternes rolle i det moderne samfund, men der er langt fra enighed om, hvad vi skal med dem.

I hvad vil vi med universiteterne? gentænker Maja Horst og Alan Irwin den fastlåste debat om
universiteternes rolle og fremtid. De argumenterer for, at

universiteterne skal være en vidensbaseret forandringskraft i det moderne samfund, der sætter det i stand til at
håndtere morgendagens udfordringer.

Moderne Idéer handler om vor tids udfordringer: Flygtningekrise, klima, krig, ulighed, terrorisme,
overvågning, uddannelse, m.m. Hvordan forholder vi os til udfordringerne, hvis overhovedet? Og kan vi

tænke, diskutere og handle helt anderledes?

Maja Horst (f. 1969) er professor i Forskningskommunikation og institutleder ved Medier, Erkendelse og
Formidling på Københavns Universitet. Hun er medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske

Råd og har udgivet bøger og artikler om forholdet mellem videnskab og samfund.

Alan Irwin (f. 1955) er professor ved Department of Organization på Copenhagen Business School og Vice-
President for En-trepreneurship & Innovation samme sted. Han har tidligere været professor of Science and

Technology Policy ved University of Liverpool og har udgivet bøger og artikler om videnskabs- og
teknologipolitik.
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