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Værdigrundlag for IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København (ITU) eksisterer, fordi Danmarkønsker at væreen
førendeit-nation.

ITU’s værdigrundlagbygger på den skandinaviske kulturtradition: Kort afstand
mellemmedarbejdereog ledelse,medarbejderudviklinggennemfagligeudfordrin-
ger, selvstændighedog fokuspå såvel resultatersomdemellemmenneskeligerela-
tionerogarbejdsmiljø.

ITU har3 kulturellekerneværdiersomligger i forlængelseheraf:toneangivende,
imødekommendeogansvarlig . Dekulturelle kerneværdierer fællesfor heleITU.

Tolkningogvægtningaf kerneværdiernekanvarieresomfølgeaf varierendefokus
indenfor ITU’s forretningsområder. Blandtmedarbejdernepå ITU er profiler som
“det selvstændige og nysgerrigemenneske i denrebelske organisation” og “det af-
klarendeogudfordredemenneske i deneffektiveorganisation” dominerende.

ITU harog accepterer en rummelig kultur hvor mådendekulturellekerneværdier
udlevespå,kanvariereindenfordeforskelligemedarbejdergrupper. ITU læggerdog
vægtpåat mangfoldighedenaf lokaletolkningeraltid er i harmonimedhinanden.
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Toneangivende

ITU vil væretoneangivendeogdetbliver ITU vedatværenyskabende,respekteret
ogsynlig. ITU ønskeratværedenforetruknesamarbejdspartnerblandtakademiske
miljøerog industriellepartnere.

At væretoneangivendekræver at ITU
påalleniveauer

� vælgermedomhuogskabernye
strategiskemuligheder

� søgerindflydelseog medvirker
til at sættedagsordenen

� skaberførendepositionerinden-
for ITU’s forretningsomr̊ader

� formidler bredt og sagligt om
vores virke og opn̊aede resul-
tater

At ITU er toneangivendebetyderatdu
på ITU kanforventeat

� møde visionære, professionelle
og fagligt kompetentemenne-
sker

� opleve kreativitet og vilje til at
tagenyeudfordringerop

� vi er paratetil at udfordre det
best̊aendeogvisenyeveje

� dererpladstil atbegå fejl i stræ-
benmodhøjemål

Fokuspå ITU er fremadrettetmedvægtpådynamisktilpasning.Tidshorisontenfor
individuelleopgaver udmålestypisk i mandedage.

Omgangsformenpå ITU erhovedsageligprofessionelmedvægtpåatkendehinan-
densocialti arbejdet.Ansvardelegeresprimærti forhold til fagligkompetence.

ITU tror på at bådekonformitet og innovationspiller envigtig rolle indenfor alle
arbejdsprocesser. Indenfor forskningoguddannelseer innovationessentiel,nårdet
handleromatværeførstmeddenyeste ideer;konformitetervigtig i fastholdelseaf
kvalitetsniveauog fokuspå efterspurgtekompetencersåsomleveringaf kvalitet til
tiden.Indenfor administrationer innovation essentielfor atskabeeffektivitet,gen-
nemskuelighed og forandringsparathed,menskonformitet er nødvendig i forhold
til lovgivningogøkonomisk ansvarlighed.
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Imødekommende

ITU vil væreimødekommendeog detbliver ITU vedat værenysgerrig,helheds-
orienteretog villi g til at seud over egnegrænserog domæner.ITU ønsker at være
åbenog fordomsfri,samtat praktisereengensidig respekterendedialog.

At være imødekommendekræver at
ITU påalleniveauer

� er samarbejdsvillige og dialog-
orienterede såvel internt som
eksternt

� har åbenhedom strategi og be-
slutninger og inddragerrelevan-
te synspunkter i disse

� udviser fleksibilitet og bringer
forskellige faglighederi spil

� tager afsæti praktisk observe-
rede problemerog anlæggeret
helhedssynpådisse

At ITU er imødekommendebetyderat
dupå ITU kanforventeat

� mødevenligeog smilendemed-
arbejderesomtagersig tid til at
lytte oghjælpesågodtdekan

� opleve faglig og personlig re-
spekt samt tolerance for nye
måderat gribetingeneanpå

� der er en god omgangstone
hvor prioriteringerbegrundesog
grænserrespekteres

� vi er åbnefor nye påvirkninger,
menikkegårpåkompromismed
voreprincipper

Samarbejdeog dialog er den foretrukneform for interaktionpå ITU. Hvor ITU
måttebefindesig i en konkurrenceprægetsituation, fx tiltrækningaf forsknings-
midlerogrekrutteringaf studerende,søgerITU såvidt muligt atstyrkesinposition
via strategiskepartnerskaber.

Opfattelsenaf hvadderer rigtigt ogforkertbestemmespå ITU primærtpågrundlag
af faktuelleforholdogkonkreteerfaringer. Rammernefor godogdårlig menneske-
lig omgangudviklersigpå ITU i højgradgennemsocialkonsensus.

ITU opfattersigselvsomi harmonimed,og i noglesammenhængeunderlagt,om-
givelserne,specieltdetpolitiskesystem.



5

Ansvarlig

ITU vil væreansvarlig ogdetbliverITU vedatværetroværdig,lærendeogressour-
cebevidst.ITU ønskerat giveet positivt udbytteaf densamfundsmæssige invester-
ing i ITU.

At væreansvarlig kræver at ITU på
alleniveauer

� harenklar prioriteringaf opgav-
erneogkommunikererdenneud

� proaktivt serproblemerog tager
ansvaretfor at få demløst

� har fokus på kvalitet og konse-
kventfølgeroppådenne

� udfyldersin rolle i samarbejdet,
holder indgåedeaftaler og får
tingeneafsluttettil tiden

At ITU er ansvarlig betyderat du på
ITU kanforventeat

� møde samvittighedsfulde,mål-
rettedeogflittige mennesker

� opleve respektfor fællestid og
penge

� vi gør os umage og melder
fra overfor urealistiske forvent-
ninger

� vi erkenderog læreraf de fejl,
sommåtteblivebegået

ITU fokusererprimærtpå kollektivet,mentror ogs̊a på, at der indenfor detteskal
givespladstil at individet kan udfolde sig. ITU påskønnerdeltagelseog et højt
niveauaf organisatorisk engagement.

ITU har tilt ro til denmenneskelige natur, menhar samtidigopfattelsenaf, at alle
kanudviklesigvedat bliveudfordret.

Detautoritativesystempå ITU er primærtparticipativt ogkollegialt.
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Uddrag af personalepolitikken

IT-Universitetetskalværeengodarbejdspladsfor alle medarbejdere.Det betyder,
at alle er en del af en helhed,der er prægetaf ligeværdighedog respekt.Enhver
skalhavemulighedfor at udviklesig fagligtogmenneskeligt og for atudnyttesine
personligekvalifikationerog forfølgesineambitioner.

IT-Universitetetsvigtigsteressourceer densmedarbejdereog studerende.Medar-
bejdereindenfor allekompetenceområdererambitiøse,fagligtdygtigeogarbejder
løbendepå at effektivisere opgaveløsningenpå IT-Universitet.Faglig dygtighed,
resultater, imødekommenhed,respektog toleranceer nøglebegreberfor IT Univer-
sitetetsansatte,ogsåvel destuderendessomomverdenenssynpåIT-Universiteteter
af afgørendebetydningfor institutionensselvforst̊aelse.DerformålerIT-Universitetet
løbendesineresultaterogarbejdersystematiskpåat forbedredem.

IT-Universitetet ønsker at tiltrække og fastholdehøjt kvalificeredemedarbejdere
indenfor undervisning, forskningogadministration.Medarbejderneskalpågrund-
lag af professioneltengagementbidragetil at gøreIT-Universitetettil enattraktiv,
udfordrendeogdynamisk arbejdsplads,hvor deter sjovt at være!

Organisationskulturen på IT-Universitetet skal væreprægetaf gensidig respekt.
Alle harkrav på at blive tagetalvorligt i deresarbejde,og såvel medarbejderesom
ledelseharet ansvar for enværdigomgangstone.Respektenskalkombineresmed
åbenhed,og det skal væremuligt at give og modtagekonstruktiv kritik samtat
kommunikereuenigheder.

IT-Universitetetvil føre en åbenog fordomsfri debatog søgeat leve op til et højt
internt informationsniveau.Enhver haret ansvar for at bidragetil debattenom IT-
Universitetetsaktiviteter, strategier og udviklingsplaner. Det er væsentligt, at alle
ansatteformår at skabeen sammenhængmellemegnemål, denenkelte afdelings
mål og IT Universitetetsoverordnedemål. Detteforudsætter, at ansattepå IT Uni-
versitetetformår at omstille og udvikle sig i takt medvæsentligeændringeri orga-
nisationensstrategi ogmålsætninger.

IT-Universitetet ønsker at væreet internationaltmiljø. Derfor er det væsentligt,
at IT-Universitetetgør en aktiv indsatsfor at tiltrække og fastholdekvalificerede
ansøgerefra udlandet.

IT-Universiteteter endvidereen rummelig arbejdsplads,der ogs̊a har pladstil de
medarbejdere,der af forskellige årsagerhar sværtved at få og fastholdefodfæste
påarbejdsmarkedet.
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Eksempler på hvordan ITU er toneangivende.

Nyskabende:

� “Vi etablererog afholderkonferencer, fx ComputerGames& Digital Textu-
alities” (DiAC).

� “Vi skaberlevendeforskningsmiljøer, bl.a.vedhjælpaf eksterneforsknings-
midler” (DoI).

� “Vi tilrettelæggerogoptimererforretningsprocessersåledesatandrekanblive
toneangivende, fx IT-radaren,hvor information om efteruddannelsesbehov
indenfor IT-sektorengørestilgængeligfor ITU” (Uddannelsesafdelingen).

� “Vi tørting,somerusædvanligei Danmark,fx kursusevalueringogopfølgning
på studerendesfremdrift i studiet” (Direktionen).

Respekteret:

� “Vi uddannerstuderendemedgodtry” (DUIT).
� “Vi harformandskabetfor fx DatatekniskForum” (DoI).
� “Vi laverhøjprofileredeph.d.-kurserog -konferencer”(Teori).
� “Vi er citeret” (Teori).

Synlig:

� “Vi holderaktivt kontaktmedpresseogerhvervsliv” (Direktionen).
� “Vi er aktive i kommunikationenaf vigtige informationertil studerendeog

undervisere”(Studieadministrationen).
� “Vi gørenstorindsatsfor at væresynlig i medierne”(DiAC).



3

Eksemplerpå hvordan ITU er imødekommende

Nysgerrige:

� “Vi udviserinteressefor kollegersveogvel” (IT-afdelingen).
� “Vi besvarerseriøstalle seriøsehenvendelser”(DiAC).
� “Vi tageråbentogopsøgendeimodnyansatte” (DUIT).

Helhedsorienterede:

� “Når derkommer henvendelserer deraltid enmedarbejder, dergiver sig tid
til at modtagehenvendelsen,uansethvor travlt eller optagetmedarbejderen
er af nogetandet.Hvis der ikke er tid til løsningaf opgaver, givesder en
forklaring på hvorfor opgaven ikke kan løses,og der gives en meldingpå
hvornår opgavenkanløses”(Personaleafdelingen).

� “Vi har regler, menvi er fleksible– vi er ikke reneregelryttere”(Studiead-
ministrationen).

� “Vi forsøgerat hjælpekollegeri andreafdelinger”(Studieadministrationen).

Villige til at seud over egnegrænserogdomæner:

� “Vi arbejderfor ensprogpolitik, dertagerhensyntil alle” (DoI).
� “Vi lytter og prøver at forst̊a dem, der henvendersig til os. Hvis vi ikke

udføreropgavenfor dem,vejledervi demi, hvor dekanfå løstden” (Intern
service).

� “Underviserneudviklerkurserogundervisersammen”(DiAC).
� “I stedetfor ’Det er ikkemit bord’ kendesinebegrænsninger, menikkevære

afvisende”(Internservice).
� “Vi træderind for andre”(Internservice).
� “Vi senderrelevantereferencer (litteratur, konferencer, gæster)til hinanden”

(DiAC).
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Eksempler på hvordan ITU er ansvarlige

Troværdige:

� “Hvis vi bliver bedtomatudføreenopgave,såudførervi denkorrekt” (Intern
service).

� “Vi løser de opgaver, vi påtageros til den aftalte tid og med den aftalte
kvalitet” (DUIT).

� “Vi giver undervisning, somdestuderendeharudbytteaf i deresfremtidige
arbejde”(DUIT).

� “Vi leverergodservice,fx vedat findedenrelevantepersonat talemed,når
pressenhenvendersig” (Direktionen).

� “Vi forventeransvarligeundervisere,deraltid tilbyder kvalificeretundervis-
ning og giver besked,hvis de ikke har mulighedfor at leve op til dette.Fx
aflysevejledningog finde en ny tid, når manikke har fået forberedtsig or-
dentligt.” (DoI).

Lærende:

� “Vi følger op på procedurerfor ansættelseaf fx eksternelektorer, der hvor
derer ’huller’ i proceduren”(Uddannelsesafdelingen).

� “Vi tilstræberat gørehinandenopmærksompå ting, der kan gøresbedre”
(DiAC).

� “Vi skabernye læringsmiljøer, fx FIRST forskerskolen” (Teori).
� “Vi brugervorekollegersomsparringspartnere”(Økonomiafdelingen).

Ressourcebevidste:

� “Vi koordinererdeadlinesmeddetøvrigeITU. Huskerandrepå tidsfristerog
gørnogetfor at debliver overholdt” (Uddannelsesafdelingen)

� “Vi tagerhåndom opgaver og sørgerfor at debliver fulgt til dørs(eventuelt
overleveret til rettevedkommende,og at derbliver meldt tilbageom dette)”
(IT-afdelingen).

� “Vi laver godeforretningsgangeog procedurebeskrivelseri forbindelsemed
løsningaf opgaver” (Personaleafdelingen).

� “Vi arbejderfor at udarbejdeog gennemføreen forskningsstrategi, somer i
overensstemmelsemedvoresvisioner” (DoI).

� “Vi sigernej til uinteressanteforskningsemner”(Teori).


