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Metropol og UCC fusionerer 1. marts 2018
Metropol og UCC’s bestyrelser har nu godkendt det fusionsgrundlag, der skal danne
fundamentet for en ny samlet professionshøjskole i hovedstadsregionen. Det betyder, at vi fra 1.
marts 2018 etablerer en ny fælles professionshøjskole. Beslutningen afventer nu kun den
endelige formelle godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Den nye professionshøjskole får navnet Københavns Professionshøjskole og på engelsk
University College Copenhagen. Metropols nuværende rektor, Stefan Hermann, bliver rektor for
den nye professionshøjskole pr. 1. marts 2018. Rektor får hovedsæde på Campus Carlsberg.
UCC’s rektor Laust Joen Jakobsen fortsætter som rektor for UCC indtil 1. marts 2018, hvor han
overgår til andre opgaver med fokus på at igangsætte og understøtte etableringen af
Københavns Professionshøjskole.
”Jeg er glad for, at vi nu kan komme i gang. Vi har fået skabt et godt grundlag og udgangspunkt
for den nye professionshøjskole. Vi vil skabe et stærkt og udadvendt uddannelsessted for hele
hovedstadsregionen. Det bliver en helt ny professionshøjskole, som bygger videre på det
bedste fra UCC og Metropol,” siger Laust Joen Jakobsen.
Stefan Hermann siger: ”Jeg går til opgaven som rektor for den nye professionshøjskole med
stor ydmyghed og med en stor vilje til at skabe et nyt stærkt, fælles tredje, som kommer til at
præge København, regionen og hele sektoren. I den proces skal jeg ikke mindst lære UCC’s
miljø, medarbejdere, faglighed og organisation at kende, og det vil jeg prioritere højt. Det er
også vigtigt for mig, at medarbejdere og studerende fortsat bliver inviteret med i arbejdet med
udviklingen af den nye professionshøjskole.”
Processen
Det egentlige arbejde med at lægge de to organisationer sammen starter for alvor nu. Først –
og inden 1. marts 2018 – skal en række af de helt overordnede ledelsesmæssige,
administrative, økonomiske og organisatoriske forhold yderligere afdækkes og fastlægges.
Sideløbende følger en nærmere udvikling og planlægning af de faglige områder. Indtil da
fortsætter de nuværende uddannelsessteder og arbejdspladser som hidtil.
Foreløbig programorganisation, styregruppe og bestyrelse
Fra 1. marts 2018 etablerer vi en midlertidig bestyrelse bestående af medlemmer fra både
Metropol og UCC’s nuværende bestyrelser. Den midlertidige bestyrelse skal fungere frem til 1.
maj 2018, hvor en helt ny bestyrelse bliver nedsat.
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Der etableres en programorganisation, som ledes af de to rektorer. Den nuværende
styregruppe for fusionen fortsætter frem til 1. marts 2018. Styregruppen suppleres med
yderligere et bestyrelsesmedlem fra hver af de to institutioner, samt med en
medarbejderrepræsentant og en studenterrepræsentant udpeget af de respektive følgegrupper.
Styregruppens og følgegruppernes får et ny kommissorium.
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