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Indkaldelse til møde 4-17 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
mandag den 23. oktober og tirsdag den 24. oktober 2017

Aalborg Universitet, Fredriks Kaj 12, bygning B, København
Mødelokale 4.06 - Pejsestuen

Dagsorden den 23. oktober

Præsentation og status på fokusområder i AAU’s strategi 2016 – 2021 ”Viden for verden”:

09:00 – 09:30 Velkomst: Introduktion til Campus København og præsentation af 
uddannelsesporteføljen ved rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger 
Askehave

09:30 – 09:45 Strategiens tilblivelse og overblik ved prorektor Inger Askehave

09:45 – 10:15 Status på strategiens implementeringsproces ved rektor Per Michael Johansen

10:15 – 10:35 Pause

10:35 – 11:20 Strategiens indsatsområder vedrørende Forskning ved dekan Lars Hvilsted 
Rasmussen
Udvalgte indsatser:

- Talentplejeprogram
- Tværvidenskabelige forskningsområder

Spørgsmål og drøftelse

11:20 -11:50 Strategiens indsatsområder vedrørende Vidensamarbejde og Internationalisering 
ved rektor Per Michael Johansen
Udvalgte indsatser:

- AAU Startup program og forskningsbaserede spin-outs 
- AAU POC program
- Distinguished Professors’ Programme 

Spørgsmål og drøftelse

11:50 – 12:35

12.35 – 13.20 

Frokost i den store kantine, bygning A, A.C. Meyers Vænge 15

Rundtur på campus ved campuschef Martin Vive Ivø

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange
Telefon: 9940 9493
E-mail: mwl@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2017-012-00024
Dato: 2. oktober 2017

mailto:mwl@adm.aau.dk
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13:20 – 13:50 Strategiens indsatsområder vedrørende Uddannelse ved prorektor Inger 
Askehave
Udvalgte indsatser:

- Gennemgang af uddannelsesporteføljen i forhold til robusthedsprincipper
- Kvalitet og relevans
- Studiemiljø

Spørgsmål og drøftelse

13:50 – 14:25 Strategiens indsatsområder vedrørende Problembaseret læring ved dekan 
Rasmus Antoft
Udvalgte indsatser:

- Videreudvikling af PBL; herunder PBL udviklingsprojekter og det 
tværvidenskabelige forskningsprojekt ’PBL in a digital age’

Spørgsmål og drøftelse

14:25 – 14:50 Pause

14:50 – 15:10 Strategiens indsatsområder vedrørende Identitet, kultur og kommunikation ved 
direktør for SBi og prodekanThorkild Ærø
Udvalgte indsatser:

- Public Affairs
- Strategikommunikation
- Pressestrategi

Spørgsmål og drøftelse

15:10 – 15:30 Strategiens indsatsområder vedrørende Kompetence, organisation og ledelse 
ved dekan Henrik Halkier
Udvalgte indsatser:

- Kompetencestrategi
Spørgsmål og drøftelse

15:30 – 15:45 Strategiens indsatsområder vedrørende Administration og service ved 
universitetsdirektør Antonino Castrone
Udvalgte indsatser:

- Strategi for det administrative område; herunder digitalisering
Spørgsmål og drøftelse

15:45 – 16:30 Bestyrelsesformandens opsummering og afrunding på status på strategien
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Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 24. oktober 2017

1. Godkendelse af dagsorden (09:00 – 09:05)

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-17 torsdag den 22. juni 2017 (09:05 – 09:15)
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 3-17 torsdag den 22. juni 2017
 

3. Orientering om periodeopfølgning 2-2017 (09:15 – 09:45)
Bilag A) Sagsfremstilling 
Bilag B) 2. periodeopfølgning 2017

4. Drøftelse af rekruttering af nye eksterne medlemmer til bestyrelsen (09:45 – 10:15)
Bilag    A) Sagsfremstilling
Bilag    B) Beskrivelse af proces ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt 

bestyrelsesmedlem/formand til AAU’s bestyrelse efter ikrafttræden af lov nr. 699 (bedre 
rammer for ledelse)

Bilag    C) Tidsplan for overgang til ny lov nr. 699 (bedre rammer for ledelse)

5. Beslutning om etablering af repræsentantskab ved Aalborg Universitet (LUKKET PUNKT) 
(10:15 – 10:45)
Bilag A) Sagsfremstilling

6. Strategisk drøftelse (LUKKET PUNKT) (10:45 – 11:30)
Bilag A) Sagsfremstilling

7. Orientering fra bestyrelsesformanden (11:30 – 11:40)
Bilag A) Sagsfremstilling

8. Orientering fra rektor (11:40 – 11:50)
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Rektors orientering
Bilag C) Sommerstatus på Udviklingskontrakten 2015-2017
Bilag D) Kort om AAU’s kvalitetssikringssystem
Bilag E) Status på kvalitetssikring af AAU’s uddannelser 2016

9. Eventuelt (11:50 – 12:00)
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen
Bilag C) Sagsfremstilling

12:00 – 13:00 Frokost i den lille kantine, Fredriks Kaj 12, bygning B





AALBORG UNIVERSITET 2016

FOTOGRAFER: 

NILS KROGH: SIDE 4 OG 8  
SVENN HJARTARSON: SIDE 21 OG 26  
JØRGEN TRUE: SIDE 38  
SAMT ARKIV



SÅDAN SKABER 
VI  VIDEN FOR 
VERDEN

Problemorientering
Aalborg Universitet (AAU) har en stærk tradition for en 
problembaseret tilgang til forskning og uddannelse. Forskere, 
studerende og kandidater fra universitetet arbejder analytisk,
helheds-, problem- og løsningsorienteret med autentiske 
problemstillinger. 

Samarbejde
AAU bedriver videnskab i tæt samarbejde mellem forskere,
studerende, erhvervsliv og offentlige partnere. Den tætte kontakt
mellem universitetet og eksterne samarbejdspartnere er en
forudsætning for vores arbejde. 

Engagement
AAU er præget af de ansattes og de studerendes handlekraft og
dynamik. De ansatte og studerende på AAU er engagerede, tager 
ansvar og får ting til at ske på universitetet og i omverdenen. 

Forandring
AAU skaber viden, der ændrer verden. Vores problemorienterede 
tilgang til forskning, uddannelse, vidensformidling og samarbejde
gør en forskel og skaber forandring. 
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P E R  M I C H A E L  J O H A N S E N

Rektor
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En af de fornemste opgaver for ethvert universitet er at være
en vidensressource, der skaber drivkraft for udvikling, som igen 
skaber mere viden, som skaber mere udvikling.

At se et universitet blot som en vidensfabrik, der forsker og uddanner, 
er en for snæver og uambitiøs opfattelse. Som universitet er det nemlig 
også vores opgave at være med til at skabe fremdrift og fremskridt. 
Viden giver indsigt, og vi har som universitet et ansvar for at dele den 
viden, vi opdyrker, med resten af verden. Samarbejde er derfor en af 
vores vigtigste nøglekompetencer. Vi skal tilbyde verden den viden, 
vi har, fordi viden er afgørende, når samfund udvikles, og ved at 
samarbejde med andre bliver den til mere og ny viden. Vi bliver med 
andre ord rigere på viden, når vi deler den med andre. 

Som moderne mennesker og med de digitale muligheder, vi har i dag, 
giver det ikke længere mening at tale om samfund som udelukkende 
en geografisk størrelse. Vi er alle i kraft af vores erhverv, interesser, 
relationer m.m. en del af flere forskellige samfund, som går på tværs 
af fysiske grænser, og som er meningsgivende for det indhold, som vi 
selv er med til at skabe. 

Ligeledes giver det også mindre og mindre mening at tale om forsk-
ningsområder som isolerede enheder. Når vi vil adressere de store 
udfordringer, som verden står overfor – klima, rent drikkevand, energi 
m.m. – griber naturvidenskaben, sundhedsvidenskaben, samfundsviden-
skaben og humaniora ind i hinanden. De er alle en del af løsningen. Det er 
endnu en grund til, at vi vægter samarbejde meget højt. 

Aalborg Universitet er i løbet af de seneste 40 år gået fra primært at 
være en regional vækstmotor til at være førende på flere områder, 
som er af vital vigtighed for verdenssamfundet. Vi er ikke længere blot 
en drivkraft for regional udvikling, men en del af fortællingen om en 
global verden. 

Velkommen til Aalborg Universitet.

EN DRIVKRAFT
FOR UDVIKLING
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HVAD  
STÅR 
AAU 
FOR?
Aalborg Universitet har nogle helt bestemte kvaliteter, som gør, at vi 
adskiller os fra andre universiteter. Det er ikke de enkelte særkender 
i sig selv, men kombinationen af disse, der er vores styrke. Vores 
strategiske indsatser fokuserer derfor på at understøtte vores fire 
særkender, for at AAU kan udvikle sig til en endnu stærkere
udgave af det unikke universitet, vi allerede er i dag. 
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HVAD  
STÅR 
AAU 
FOR?

PROBLEM- 
BASERET 
LÆRING
S.10

SAMARBEJDE
S.16

ENGAGEMENT
S.22

FORANDRING
S.28
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AAU er et mønsterbryderuniversitet.
De studerende på AAU er de
hurtigste i Danmark til at opnå
en kandidatgrad. Karaktererne
ligger på niveau med resten
af universitetssektoren. 
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Problembaseret læring (PBL) er Aalborg Universitets vigtigste 
varemærke. Gennem samarbejde, projektarbejde og understøttende 
undervisning opnår de studerende en række kompetencer, som er 
anerkendte og efterspurgte i resten af verden. Udgangspunktet er 
altid et autentisk problem i den forstand, at det enten er eller kunne 
være en virkelig problemstilling.   

60% af kandidaterne fra AAU får job i den private sektor. Det skyldes 
bl.a., at de studerende stifter bekendtskab med AAU’s unikke lærings-
metoder fra dag ét. Modellen, der vægter samarbejde og praksisnært 
casearbejde højt, skaber kandidater til fremtidens arbejdsmarked med 
netop de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger: selvstændige, 
men med gode samarbejdsevner. Analytiske og praksisorienterede. 
Teoretisk funderede og løsningsorienterede. Resultatet er til at tage 
og føle på: Kandidater fra AAU har erfaring med løsning af autentiske, 
faglige problemer allerede inden, de for alvor træder ind på arbejds-
markedet. 

PBL- eller ”Aalborg-modellen” er universel for alle universitetets 
institutter, skoler og centre. AAU har sit eget PBL-akademi, som 
medvirker til at sikre, at PBL-modellen konstant udvikles og tilpasses 
moderne behov og forhold.  

Tilgangen går hånd i hånd med AAU’s stærke position som er en af 
erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner. Virksomhedsspecialer, 
erhvervs-ph.d.er og forskningsprojekter er nogle af eksemplerne 
på, hvordan universitetet indgår i tætvævede netværk og samarbejder 
med virksomheder i hele verden om at udvikle morgendagens
landvindinger. Det er en af grundene til, at UNESCO har placeret sit 
eneste danske formandskab i PBL på AAU. 

SVARET, DER
BLIVER VED 
MED AT STILLE 
SPØRGSMÅL
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AAU er placeret som nr. 21 ud 
af 250 universiteter i verden 
inden for ingeniørvidenskab.
KILDE: RANGLISTE UDARBEJDET AF US NEWS WORLD I 2015

#21
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AAU-STUDERENDE OPSENDER 
OVERVÅGNINGSSATELLITTER
MED ESA

Studerende på AAU har opsendt flere satellitter, bl.a. 
AAUSAT4, som skal bidrage til at forbedre overvågningen 
af skibstrafikken ved Grønland. Overvågningen er relevant i 
forbindelse med forurening fra skibe. Arbejdet blev indledt 
med forgængeren AAUSAT3 og fulgt op med AAUSAT5 i 
samarbejde med astronaut Andreas Mogensen.

AAUSAT4 er en såkaldt CubeSat på 10x10x11 cm. Den kan 
modtage signaler fra skibe i de områder, den overflyver,
og sende informationerne til kontrolstationer på Jorden.
Studerende fra de tekniske områder har de seneste to år
været involveret i projektet. 

Satellitterne er opsendt som et led i uddannelsesprogrammet 
Fly Your Satellite! gennem den europæiske rumorganisation 
ESA (European Space Agency). 

PBL
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AAU tegnede sig i 2014 for 14 % af de 
samlede nationale BFI-point, selvom 
universitetet udgør ca. 10 % af
sektorens aktiviteter.
KILDE: DEN BIBLIOMETRISKE FORSKNINGSINDIKATOR (BFI)

AAU INVESTERER 48 MILLIONER 
I  FORSKNINGSTALENTER

AAU’s talentplejeprogram er en del af universitetets strategi for
årene 2016-2021, som bl.a. indebærer en styrket indsats for
talentudvikling på forskningsområdet. I første omgang får 16
yngre AAU-forskere gavn af midlerne i programmet.

Talentplejeprogrammet er for universitetets egne forskertalenter
og forventes gentaget i 2017 og 2018. Programmet skal sikre,
at organisationens lovende, yngre forskertalenter udvikler sig til
stærke, kompetente forskere og forskningsledere.
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PBL
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På AAU betragter vi os ikke alene som et universitet i Danmark, men 
et universitet i verden. Det afspejler sig i alt, hvad vi foretager os, 
men særligt i vores samarbejde med virksomheder og organisationer 
verden over.    

På AAU er grundholdningen, at vi kan lære af verden, og at verden kan 
lære af os. Derfor har vi siden universitetets begyndelse skabt en stærk 
samarbejdskultur, forankret i alle vores aktiviteter. Vi samarbejder med 
partnere fra erhvervslivet, andre universiteter og samfundet omkring 
os. Og vi er internationalt kendte som et åbent universitet, hvor dørene 
mellem os og verden åbner begge veje. 
 
Eksemplerne er mange. Et såkaldt bøttefundament til vindmølle-
industrien, der reducerer de økonomiske omkostninger ved opstilling 
af vindmøller, skaber flere arbejdspladser og er mere skånsomt
mod miljøet. 5G-telefoni, der sikrer langt bedre signalmodtagelse. 
Eller et samarbejde med en større bilfabrikant om f.eks. at skabe 
mere brugervenlige biler. 

NÅR EN
PLUS EN
GIVER TRE
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AAU er nummer 2 i Danmark
mht. samarbejde med industrien.
KILDE: LEIDEN RANKING, 2015

#2
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REVOLUTIONERENDE
OPFINDELSE VIL SIKRE
VINDMØLLEINDUSTRIEN
MILLIARDBESPARELSER

En professor fra AAU og virksomheden Universal Foundation 
står bag en revolutionerende opfindelse, The Bucket 
Foundation, der vil sikre massive besparelser på produktion 
og etablering af offshore vindmøllefundamenter. Opfindelsen 
vil samtidig skabe nye arbejdspladser og skåne miljøet ift. 
eksisterende løsninger. Undersøgelser viser, at bøttefunda-
mentet vil kunne reducere omkostninger til fundamenter i en 
havvindmøllepark med op til 30 %, og at opfindelsen vil kunne 
bruges i 80-90 % af vindemølleparkerne i Nordeuropa.

Teknologien gør det muligt at installere og afinstallere 
fundamentet med en kombineret spule- og sugeteknik, der 
betyder, at støjgener for havdyr holdes på et absolut mini-
mum, og at hele fundamentet kan fjernes og genbruges. 
De første fundamenter er installeret, og selskabet arbejder 
nu på at optimere løsningen til masseproduktion i et projekt 
støttet af bl.a. Højteknologifonden. 

SAMARBEJDE

19



SLUT MED AT
TRAVE RUNDT I
STUEN EFTER

ANTENNESIGNALET

Vi er alle afhængige af mobiltelefonens 
tale- og dataforbindelser. Det bliver derfor i 

stigende grad nødvendigt med bedre kvalitet 
af den mobile forbindelse.

I et nyt projekt samarbejder Aalborg 
Universitet, Intel Danmark og Wispry Danmark 
om at bringe antennerne til mobiltelefonerne 
ind i en ny tidsalder, der opfylder fremtidens 

forventninger til det mobile netværk. 
 

Antennens signal skal i fremtidens 
mobiltelefoner styres præcis derhen, hvor der 
opnås bedst signalforbindelse. For at kunne 

gøre det skal der udvikles mange små 
antenner, der kan arbejde sammen om at 

styre signalretningen. Dette paradigmeskifte 
inden for mobiltelefoni kaldes også 5G. 
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VOLVO DRIVER
BRUGEROPLEVELSESCENTER
PÅ AAU I  KØBENHAVN

Volvo har placeret sit User Experience Competence Center (UXCC)
på AAU’s campus i København. UXCC arbejder med Volvos forskning 
og produktudvikling inden for infotainment-systemer og HMI
(Human Machine Interface) til alle Volvos bilmodeller.

Mere specifikt arbejder UXCC med brugeroplevelser, koncepter 
eller tjenester, der kombinerer flere elementer såsom lyd, navigation,
information til føreren, underholdningssystemer, bilsensorer og
dataopkobling i biler. Centret foretager bl.a. forskellige bruger- 
undersøgelser for at finde ud af, hvad bilister efterlyser og oplever
i deres biler. 

AAU forsker og underviser i mange områder, som overlapper med 
UXCC’s arbejdsopgaver. Samarbejdspotentialet er netop en af 
grundende til, at Volvo har valgt at placere afdelingen på campus.

SAMARBEJDE
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Intet samarbejde uden engagement. Vi engagerer os i at uddanne
kandidater, samfundet har brug for. Og i at forske i det, der gør
en  værdifuld forskel for andre. Målet er fremdrift, fremskridt 
og forandring. 

På AAU arbejder vi med projekt- og problembaseret læring. Ved at 
fokusere målrettet på gruppearbejde og på at samarbejde bredt med 
andre universiteter, virksomheder og organisationer har vi oparbejdet 
en enestående kultur kendetegnet ved engagement. Når vores 
studerende og forskere kan mærke, at deres indsats skaber 
værdifulde resultater, styrker det engagementet markant.  

Et resultat af vores engagement i virkelige problemstillinger er
forskning i, hvordan musik i stedet for medicin kan påvirke dementes 
trivsel og kommunikation med omgivelserne. Andre forskere har 
været dedikerede til at finde en måde at indsamle rumskrot på, så 
aktive satellitter ikke ødelægges af skrottet. 
 

ENGAGEMENT
SKABER
RESULTATER

23



24



FOR DEMENTE KAN MUSIK 
VÆRE ET REELT ALTERNATIV 
TIL MEDICIN   

Demente, deres pårørende og plejepersonale kan have stor 
glæde af musik som terapeutisk redskab. Det viser forskning 
på Institut for Kommunikation på AAU. Den musikalske
hukommelse bevares længere end f.eks. den sproglige, og
derfor kan musikken anvendes til flere forskellige,
gavnlige formål: 

Musik kan trække den demente ind i
situationen og skabe nærvær; den 
kan virke samlende og give en
følelse af fællesskab. Musik kan 
sågar berolige demente, der er
udadreagerende eller angste.

Derfor er musikterapi i nogle tilfælde et alternativ til
medicinering. En forskergruppe skal nu undersøge, hvordan 
musikterapi kan bidrage til at styrke gensidig, non-verbal 
kommunikation mellem omsorgsgivere og demente. 

ENGAGEMENT
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STUDERENDE PRIKKER 
TIL RUTINERNE

Virksomheder, der siger ja til at arbejde sammen med AAU-studerende, 
må finde sig i ”mærkelige” spørgsmål. Til gengæld får de friske øjne 
på processer og produkter, et kritisk blik på faste rutiner og input til 
optimering af opgaver.

De studerendes analyser og forslag kan f.eks. føre til besparelser. 
Det har de oplevet ved TeeJet Technologies, som bl.a. leverer elektronik 
til sprøjtning i landbruget. Virksomheden har fået hjælp til forbedring af 
produktions-flowet og er meget imponeret over de studerendes 
engagement i arbejdet.

I virksomheden oplevede de også selve samarbejdet som givtigt, fordi 
der blev sat spørgsmålstegn ved processer, de selv betragtede som 
naturlige. De understreger samtidig, at værdien og udbyttet af samar-
bejdet bliver størst, hvis virksomheden selv deltager aktivt og giver de 
studerende adgang til de data og informationer, de har brug for.
 

44 % af specialerne på 
AAU skrives i samarbejde 
med en virksomhed.

44%
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ENGAGEMENT

OPFINDELSE FRA AAU
ESBJERG FJERNER
SKROT I  RUMMET 

Udtjente satellitter og andet rumskrot, der efterlades
i kredsløb, udgør et stærkt stigende problem og har
storpolitisk bevågenhed, fordi rumskrottet er en trussel
mod kommunikation og national sikkerhed.

Rumskrottet truer fremtidig udnyttelse af rummet på 
grund af faren for kollisioner mellem aktive og udtjente 
satellitter, som er efterladt i rummet.

Med opfindelsen af en simpel selvudfoldende konstruktion 
kan opfinderne fra AAU Esbjerg i fremtiden rydde en del af 
rumskrottet af vejen. Opfindelsen bygger på et basisprincip 
kendt fra pop-up-telte, fold-ud-frisbees og de skærme, 
fotografer bruger. Den udgør en ultra-kompakt, simpel og 
energineutral løsning, der kan bruges som vindbremse for 
udtjente satellitter i rummet. 

27
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På AAU medvirker vi til at løse fremtidens største udfordringer.
Det kan f.eks. være livstruende eller invaliderende sygdomme, 
digital kriminalitet eller drikkevand, forurenet af sprøjtegifte.    

Forskning sætter sit aftryk direkte og indirekte. Ny viden bidrager til 
nye løsninger, som mærkes af os i dagligdagen, uden at en forskers 
eller et universitets navn nævnes. Andre gange ved alle, at forskning 
spiller en afgørende rolle. Uanset om vi bidrager med svar på de små 
eller helt store spørgsmål, deler vi gerne det, vi ved og kan.

Et livsvigtigt spørgsmål handler om drikkevand forurenet med 
pesticider. Et projekt på AAU undersøger, om levende bakterier kan 
medvirke til at rense vand. I takt med omstillingen til mere miljøvenlige 
energiteknologier er AAU’s forskning i effektelektronik blevet afgørende 
for at sikre, hvordan samfundet kan omsætte mest mulig energi fra de 
vedvarende energikilder til elektricitet. Vi søger også svar på, hvordan 
vi ved at samle kræfterne hos flere internationale forskningslabora- 
torier endnu bedre kan undersøge, hvordan bestemte molekyler 
påvirker kræft og andre alvorlige sygdomme.

AT SÆTTE
AFTRYK
I VERDEN
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AAU er nr. 31 blandt
alle universiteter
i verden under 50 år.
KILDE: THE TIMES HIGHER EDUCATION
150 UNDER 50, 2016

#31
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BANEBRYDENDE METODE 
TIL RENSNING AF VAND 
FOR PESTICIDER 

At sikre forsyningen af rent drikkevand er en af de 
største aktuelle udfordringer for verdenssamfundet. I 
store dele af verden er grundvandet af forskellige år-
sager forurenet med pesticider, som ikke umiddelbart 
forsvinder af sig selv. Når først en boring er forurenet 
med pesticider, er det dyrt at rense vandet med de 
eksisterende metoder. 

På Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi har man 
udviklet en blændende simpel metode til at fjerne 
pesticider fra vand, som gør det muligt at redde 
forurenede boringer ved at føre det meste af vandet 
gennem en membran, der filtrerer pesticiderne fra.

Herefter kan pesticiderne fjernes fra restvandet ved 
oxidation, hvor man populært sagt brænder pestici-
derne af med strøm. Det er dog relativt dyrt, og der 
kan forekomme restprodukter i form af uønskede 
uorganiske stoffer. Projektet MEMBIO ser derfor på, 
hvordan man kan udvikle økonomisk og miljømæssigt 
bæredygtige teknologier ved at bruge levende 
bakterier til at fjerne pesticiderne fra restvandet. 

FORANDRING
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AAU SÆTTER NYE STANDARDER
FOR UDNYTTELSEN AF
VEDVARENDE ENERGI

Over de seneste 20 år har Aalborg Universitet opbygget unikke
forskningsresultater inden for effektelektronik. Effektelektronik
handler om, hvordan man kan styre og konvertere elektrisk energi. 
Resultaterne betyder, at Aalborg Universitet i dag er blandt de
absolut førende i verden.  

I samfundet er der mange eksempler på anvendelser af energi-
omsætning, hvor effektelektronik er en absolut nødvendighed.
Det gælder f.eks. energi fra vindmøller og solceller, som effektivt skal 
tilsluttes elnettet, og computere, motorer og andre apparater, hvor 
strømmen skal tilpasses belastningen. Man regner faktisk med, at 
omkring 70-80 % af vores samlede elforbrug bliver omsat via
effektelektronik. Derfor er effektelektronik helt central for hele
energiområdet. 

På Aalborg Universitet forskes der intenst på at videreudvikle
teknologierne. Det sker både i tæt samspil med en række industrier, 
hvor apparaters og komponenters egenskaber skal forbedres ift. 
strømforbrug og holdbarhed samt ift. produktion af el via bæredygtige 
energikilder som f.eks. vindmøller og solceller. Universitetets bidrag 
til jagten på energieffektiviseringer findes både i små elektriske
apparater og i kæmpeturbiner i gigantiske havvindmøller.

AAU er ranket som verdens
nummer 6 indenfor
forskningsfeltet elektronik
og elektroteknik.
KILDE: QS BY SUBJECTS, CITATIONS AND H-INDEX 

#6
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NYT ARKTIS-CENTER STYRKER
VIGTIGT FORSKNINGSSAMARBEJDE

Både mht. uddannelse, forskning og vidensudveksling har Aalborg
Universitet gennem flere år haft et tæt samarbejde med Grønland
gennem Centre for Innovation and Research in Culture and Learning
in the Arctic (CIRCLA), som har bedrevet human- og samfundsviden-
skabelig forskning. Dette samarbejde er for nyligt blevet udvidet med
endnu et forskningscenter, nemlig AAU Arctic, som går på tværs af
universitetets institutter og dermed også forskningsdiscipliner.

AAU Arctic skal f.eks. forske i klimaforandringer, dyr og planters
tilpasning til ekstreme miljøer, biologi generelt såvel som sundhed 
hos den grønlandske befolkning, men også kulturarv, fiskeri,
minearbejde i relation til bæredygtighed, turisme m.m. 

Det betyder en styrkelse af samarbejdet med Grønland og med
andre danske arktisforskningsmiljøer, men endnu vigtigere er det,
at der bliver forsket i disse emner, ikke blot til gavn for Grønland,
men også for resten af verden.  

FORANDRING
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AAU’S JURIDISKE EKSPERTER 
RÅDGIVER INTERNATIONALE 
MYNDIGHEDER OM CYBERCRIME

International Economic Crime and Cybercrime Research Centre 
(IECC) forsker i og rådgiver om grænseoverskridende økonomisk 
kriminalitet og cybercrime. Centret er medlem af Europols 
Academic Advisory Network og er det første nordiske center, 
som arbejder med cyberkriminalitet i bred forstand. 

Forskningsområdet er relativt
ungt, men har opnået stigende
bevågenhed de senere år, i takt
med at digitaliseringen af samfundet
stiller stadigt større krav til vores
måde at håndtere cyberkriminalitet
på – og ikke mindst til, hvordan vi
beskytter os mod den.

Juraen skal følge med, men samfundets love er ikke designet til 
den moderne, digitale virkelighed. Nogle af de vigtigste værktøjer 
til at bekæmpe cyberkriminalitet er overvågning og registrering af 
data, og vi har alle sammen både interesse i, at bl.a. politiet har de 
bedst mulige forudsætninger for at efterforske digital kriminalitet, 
og at vi ikke overskrider grænserne for retten til privatlivets fred. 
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FORANDRING

NYE MULIGHEDER FOR
BEHANDLING AF LIVSTRUENDE
KRÆFTSYGDOMME 

Analyser har ført til den revolutionerende opdagelse, at det menneske-
lige genom er meget mere komplekst end tidligere antaget. En stor del 
af vores DNA aflæses til titusindvis af såkaldte ikke-protein-kodende 
RNA-molekyler (non-protein coding RNA eller ncRNA), som regulerer 
mange vigtige biologiske processer i cellen. Ydermere har det vist sig, 
at fejl i ncRNA-molekylers aktivitet kan sammenkobles med udvikling af 
en lang række sygdomme. Dette har ikke alene grundforskningsmæssig 
interesse, men forventes at kunne danne basis for udvikling af nye,
målrettede terapier til behandling af mange livstruende sygdomme. 

Center for RNA Medicine er en integreret del af Klinisk Institut beliggende 
på AAU’s campus i København tæt på landets førende medicinalvirk-
somheder. Her har forskerteamet opbygget omfattende erfaring med 
ncRNA-forskning og udvikling af RNA-målrettede lægemidler. Centret 
står derfor i spidsen for et nyt forskningsprogram, som har til formål at 
integrere kernekompetencerne hos flere internationalt anerkendte
forskningslaboratorier i en fælles kamp mod livstruende sygdomme. 
Projektet skal undersøge, hvilken rolle ncRNA-molekyler spiller for 
udvikling af kræft og andre livstruende sygdomme og efterfølgende 
overføre resultaterne til præklinisk forskning med henblik på at udvikle 
nye lægemidler til behandling af disse uhelbredelige sygdomme.
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FAKTA OM AAU
AAU øgede fra 2010 til 2014 sin evne til at hjemtage eksterne forsk-
ningsmidler med 81 %. Dette ses såvel i etablering af et prestigefyldt 
grundforskningscenter i 2014 som i stor succes med hjemtag af 
EU-midler fra det nye forskningsrammeprogram Horizon2020.
Endelig har AAU også i de seneste år været i stand til at hjemtage 
forskningsstipendier fra European Research Council i form af de 
eftertragtede ERC Advanced Grants.

EKSTERNE MIDLER TIL FORSKNINGSPROJEKTER

Sin unge alder til trods har AAU etableret sig som 
en seriøs international forskningsinstitution. 
AAU tegnede sig i 2014 for 14 % af de samlede 
nationale BFI-point, mens institutionen kun udgør 
ca. 10 % af sektorens aktiviteter.

 

 

 

 

 

 STATSLIGE MIDLER
 PRIVATE MIDLER
 KOMMUNER OG REGIONER
 EU
 ØVRIGE UDLAND
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 BACHELORER
 KANDIDATER

STUDERENDE I TAL 2015

ANTAL FÆRDIGUDDANNEDE

2015

KØBENHAVN
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A ALBORG

16.415
ESBJERG

624

20142013

UDENLANDSKE STUDERENDE I TAL 2015 

3.129

1.967 2.363 2.6621.802 2.141 2.633
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AAU SÆTTER AFTRYK
PÅ DANSK BYGGERI

Bygninger danner rammen om vores liv, og derfor er det vigtigt, at de er sikre 
og sunde at opholde sig i. Men det er også vigtigt, at vi opfører og vedligeholder 
bygningerne sådan, at de belaster økonomi og naturressourcer mindst muligt.

AAU samarbejder med myndighederne, byggebranchen og bygningsbrugerne 
om at opfylde disse komplekse behov. En central opgave er at levere forsk-
ningsbaseret rådgivning som grundlag for byggelovgivningen. Statens
Byggeforskningsinstitut (SBi), som siden 2007 har været en del af AAU,
er til for at udføre denne opgave.

Samarbejdet skaber ikke kun god lovgivning, men også innovation i branchen. 
F.eks. når det handler om bygningers energiforbrug, hvor SBi har leveret forsk-
ningsbaseret rådgivning til myndighederne om, hvordan man kan nedbringe 
bygningers energiforbrug. Indførelsen af lavenergiklasser i bygningsreglementet 
har her bl.a. medført en kraftig innovation i byggebranchen, og forbrugerne kan 
i dag købe et lavenergihus, som et omkostningseffektivt alternativ. 
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Sådan satte AAU aftryk på verden i 2015:

12 anmeldte patenter
90 anmeldte opfindelser
77 licens-, salgs- og optionsaftaler
457 undervisnings- og formidlingspublikationer
5.407 forskningspublikationer
947 ph.d.-studerende, 216 ph.d.-grader
2.633 kandidater dimitterede
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Viden for verden er Aalborg Universitets overordnede 
strategidokument, som skal danne rammen, udstikke 
retningen og angive ambitionsniveauet for Aalborg Univer-
sitet frem til 2021. Vores strategi skal sikre, at vi fortsat 
udvikler vores styrkepositioner, og den skal gøre os klar til 
at møde de udfordringer og muligheder, vi allerede nu kan 
se konturerne af.

Strategien fokuserer på universitetets kerneaktiviteter – 
forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Indenfor hver 
kerneaktivitet er der formuleret en vision og en række 
indsatser, der skal garantere, at vi også fremover forbed-
rer os på disse områder.

Strategien er blevet til gennem en åben og inkluderende 
proces, hvor medarbejdere, studerende og eksterne samar-
bejdsparter har været vigtige aktører i arbejdet med at for-
mulere, hvilken retning Aalborg Universitet skal bevæge sig 
i de kommende år. Igennem hele processen har vi modtaget 
en lang række konstruktive og originale ideer, som sammen 
med de gode høringssvar har været væsentlige bidrag til 
strategiens tilblivelse.

Vi takker for de mange gode bidrag og input og håber, at 
det store engagement i organisationen vil fortsætte, når 
strategien skal omsættes til handling. Kun ved fælles hjælp 
kan vi bringe universitetet videre og sikre viden for verden.

Direktionen
Aalborg Universitet
Oktober 2015

Viden for verden

FORORD
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Aalborg Universitets strategi 
2016 til 2021 - Viden for verden

Aalborg Universitet (AAU) har tradition for stærke samar-
bejdsrelationer. Siden universitetet blev etableret i 1974 
har det været vores mål at bruge vores platform som en 
global, videnskabende institution til at udfordre, understøtte 
og udvikle samfundet. I dag kan vi konkludere, at et godt 
samarbejde med omverdenen gør universitetet endnu 
bedre til dét, vi er sat i verden for: Forskning, uddannelse 
og vidensamarbejde.

AAU’s ambition er fortsat at bidrage til løsninger af de 
store, aktuelle udfordringer, samfundet står overfor. Vores 
viden skal spille sammen med tiden – den skal udfordre, 
føre til nye erkendelser og gøre en forskel.

AAU bidrager til det globale samfunds videnopbyg-
ning og til udvikling af det danske samfunds velstand, 
velfærd og kultur. Det sker gennem forskning, forsk-
ningsbaseret uddannelse, myndighedsbetjening og 
vidensamarbejde. 

Vi uddanner studerende til fremtiden og baserer vores 
aktiviteter på et dynamisk og forandringsskabende 
samarbejde med det omgivende samfund. Vores med-
arbejdere favner alle videnskaber og arbejder ud fra en 
helhedsorienteret tilgang, der udfordrer det eksisteren-
de og skaber robuste, forskningsbaserede løsninger på 
samfundets komplekse udfordringer.

VORES MISSION
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AAU er et vigtigt bindeled mellem ny, global viden og det 
regionale erhvervsliv. Vores dimittender, forskere og stu-
derende har sammen med regionale aktører siden 1974 
bidraget til at skabe viden og vækst i Nordjylland. Den 
nordjyske region har fortsat meget stor betydning for os, 
men vi har også en stærk forankring og forpligtelse i de 
øvrige regioner, hvor vi er til stede.

AAU har i dag campusser i Aalborg, Esbjerg og København, 
og alle tre steder er vores kompetencer, særlige uddannelser 
og læringsform efterspurgt af erhvervsliv og studerende. 
Vi tror på, at vores status som et internationalt anerkendt 
og samarbejdsorienteret universitet kan bidrage til at løfte 
regionerne endnu mere videnmæssigt.

Vi har som universitet været igennem en årrække med 
meget stor vækst på uddannelsessiden. I samme periode 
har vi udviklet forskningsmiljøer i verdensklasse og haft 
en markant stigning i vores forskningsproduktion. Frem-
gangen i antallet af videnskabelige publikationer er uden 
lige i sektoren og understreger vores ambitiøse målsæt-
ninger for forskningen. Samtidig har hjemtaget af eksterne 
midler fra danske og internationale råd og fonde, offentlige 
og private, samt EU-systemet aldrig været større.

De flotte resultater og den store aktivitet, som universitetets 
medarbejdere sammen har skabt, betyder, at vi har et 
fagligt udgangspunkt og en volumen, der ruster os godt til 
de kommende år, hvor vi kan forudse flere store ændringer
i forsknings- og uddannelseslandskabet. 

VI HAR E T STÆRK T
FUNDAMENT
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For at adressere de kommende års udviklingstendenser 
har vi valgt at fokusere på vores særkender, som er de 
kvaliteter, der adskiller AAU fra andre universiteter.

Problemorientering — AAU har en stærk tradition for en 
problembaseret tilgang til forskning og uddannelse. For-
skere, studerende og færdige kandidater arbejder analy-
tisk, helheds-, problem- og løsningsorienteret.

Samarbejde — AAU bedriver videnskab i tæt samarbejde 
mellem medarbejdere, studerende, erhvervsliv og offent-
lige partnere. Den tætte kontakt mellem universitetet og 
eksterne samarbejdspartnere er en forudsætning for vores 
arbejde med autentiske problemstillinger.

Engagement — AAU er præget af de ansattes og de stu-
derendes handlekraft og dynamik. AAU er for engagerede 
ansatte og studerende, der tager ansvar og får ting til at 
ske på universitetet og i omverdenen.

Forandring — AAU skaber viden, der ændrer verden. Vores 
problemorienterede tilgang til forskning, uddannelse, 
videnformidling og samarbejde gør en forskel og skaber 
forandring. 

Det er ikke de enkelte særkender i sig selv, der er det 
særlige ved AAU. Det er derimod kombinationen af disse, 
der er vores styrke. Vores strategiske indsatser fokuserer 
på at understøtte og udvikle de fire særkender, så vi i 2021 
fremstår som en endnu stærkere udgave af det unikke 
universitet, vi allerede er i dag.

VORES SÆRKENDER
ER VORES ST YRKE

Det er ikke de enkelte særkender i sig selv, 
der er det særlige ved AAU. Det er derimod 
kombinationen af disse, der er vores styrke.



8

Vi skal fremover have en mere prioriteret vækst, præget 
af aktive til- og fravalg, og på nogle områder skal vi løfte 
ambitionsniveauet endnu højere.

Det betyder, at vi skal videreudvikle vores problembaserede 
læringsmodel, så modellen fortsat imødekommer uddan-
nelsessøgendes og samfundets lærings- og kompetence-
mæssige behov. Vores uddannelsesudbud skal også under-
støtte og være på forkant med disse behov. Vi skal forstærke 
vores forskningsindsatser og skabe markante resultater 
på højeste niveau. Vi skal øge hjemtaget af eksterne midler 
gennem gensidigt forpligtende samarbejder med private og 
offentlige partnere. Og vi skal intensivere vores indsats for 
innovation og vidensamarbejde med virksomheder, 
institutioner og myndigheder.

VE JEN TIL VORES
VISION

VIDEN FOR VERDEN
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VISION 2021

VIDEN FOR VERDEN

Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en 
unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter.

Vi er internationalt anerkendt for fremragende pro-
blem- og løsningsorienteret forskning.

Vi uddanner studerende til fremtidens samfund.

Vi udlever vores grundprincipper for problem- og 
projektbaseret læring og er internationalt anerkendt 
for læringsformens dokumenterede resultater.

Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomhe-
der, myndigheder og institutioner, og vores vidensam-
arbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt.

Vi vil realisere vores vision ved at fokusere på indsatser 
indenfor: Forskning, problembaseret læring, uddannelse, 
vidensamarbejde og vores organisation.

•

•

•

•

•
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FORSKNING
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Konkurrencen på den internationale forskningsarena er 
skærpet. Vi markerer os allerede med forskningsmiljøer i 
verdensklasse, men kun ved fortsat at stræbe efter det yp-
perste og ved at samarbejde med de bedste internationale 
forskningsmiljøer opnår vi anerkendelse for vores viden-
formidling i high impact og velrenommerede publikationer 
samt i form af prestigefyldte bevillinger og vidensamar-
bejder. Med udgangspunkt i vores forskningsmiljøer og en 
kvalificeret service fra vores administrative enheder vil vi 
også fremover udvikle og styrke forskningens kvalitet.

Problem- og løsningsorienteret forskning skaber resultater 
og videreudvikler samfundet. På nogle områder resulterer 
vores forskning i løsninger på konkrete udfordringer. På 
andre områder har forskningen som formål at belyse, 
problematisere og udfordre det eksisterende og dermed 
berige samfundet med kritisk refleksion og dialog.

Uanset endemålet vil et fokus på at adressere samfunds-
mæssige udfordringer ofte kræve, at man evner at gå på 
tværs af de traditionelle faggrænser.  Vores forskningsmil-
jøer vil derfor orientere sig på tværs af interne og eksterne 
fagområder, så vores forskning i endnu højere grad bliver 
helhedsorienteret. Samtidig vil vi arbejde målrettet på at 
identificere og udvikle morgendagens forskningstalenter. 
Vi har unikke muligheder for at frigøre nye forsknings-
potentialer i samspillet mellem de monofaglige miljøer og 
samtidig udvikle nye styrkepositioner.

AAU er internationalt anerkendt for fremragende 
problem- og løsningsorienteret forskning, der fører til 
enestående resultater.

Forskningen er helhedsorienteret, skabes i samspil med 
det omgivende samfund, og nye erkendelser og styrke-
positioner opnås gennem en målrettet udvikling af vores 
forskningspotentialer.

VISION FOR 
FORSKNING
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1.1
AAU øger den forskningsmæssige gennemslagskraft på 
den nationale og internationale arena. Det sker bl.a. ved at 
øge andelen af bidrag til anerkendte og velrenommerede
publikationer og ved at hjemtage flere prestigefyldte 
bevillinger.

1.2
Til at understøtte forskningen og arbejdet med at hjemta-
ge flere prestigefyldte bevillinger iværksættes en målret-
tet forskningsstøtteindsats. Indsatsen involverer bl.a. et 
skærpet blik for forskningsmiljøernes potentiale, udvikling 
og kapacitet, og det sikres, at forskerne får støtte fra ad-
ministrative medarbejdere igennem ansøgningsproces og 
projektperiode. Forskningsstøtteindsatsen suppleres med 
interessevaretagelse i de fora, hvor rammevilkår og calls 
formuleres.

1.3
AAU styrker arbejdet med at identificere og udvikle spirende 
forskningstalenter gennem en samlet talentudviklingsindsats. 
Talentudviklingsindsatsen integreres med en løbende afdæk-
ning af spirende forskningsmiljøer.

2.1
AAU styrker den helhedsorienterede forskning og udvikler 
nye styrkepositioner indenfor områder, hvor der er et
uudnyttet potentiale for samarbejde mellem vores mono-
faglige forskningsmiljøer. Det sker ved at igangsætte 3-5 
tværvidenskabelige forskningsprojekter med deltagere fra 
forskningsmiljøer på tværs af universitetets hovedområder.

1.
ST YRKE
FORSKNINGENS
K VALITE T

2.
UDVIKLE NYE T VÆR-
VIDENSK ABELIGE
ST YRKEPOSITIONER

Indsatser - forskning
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PROBLEMBASERET LÆRING
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AAU’s principper for problem- og projektbaseret læring (PBL) 
er et grundlæggende dannelsesprincip, der giver mulighed 
for fordybelse, selvstændighed og faglig udvikling. PBL 
baserer sig på en høj faglighed og er hos os midlet til at nå 
det højeste akademiske niveau.

Som universitet er vi allerede i dag internationalt tonean-
givende indenfor PBL-forskning og udvikling af den pæda-
gogiske PBL-praksis, og  vi er hjemsted for et prestigefyldt 
UNESCO-center for Problem Based Learning in Engineering 
Science and Sustainability.

For at fastholde vores position som et førende PBL-univer-
sitet er det helt essentielt, at PBL fortsat er solidt forankret 
i AAU’s uddannelser, i de studerendes og ansattes tilgang 
til læring og i den administrative understøttelse af under-
visningen. Ambitionen er, at det pædagogiske grundlag for 
al undervisning på AAU udgøres af PBL-principperne. Alle 
undervisere skal udleve principperne i undervisningen, og 
de studerende skal opnå såvel PBL-kompetencer som fag-
lige kompetencer på højeste niveau. Desuden skal vores 
studiemiljø understøtte problem- og projektbaseret læring.

Samtidig lever vi også i en foranderlig verden, og det er 
derfor afgørende, at vi til stadighed reflekterer over PBL 
og egen praksis. Vi skal konstant forholde os til, hvad nye 
typer studerende, nye ansatte, ændrede fysiske rammer, 
nye teknologier mv. betyder for vores PBL-praksis. Derfor 
vil vi udforske og udfordre vores egen PBL-praksis i forsk-
ningsprojekter og pædagogiske eksperimenter, så vi kan 
dokumentere viden om og effekt af PBL til gavn for os selv 
og vores omverden.

AAU er internationalt anerkendt for problem- og
projektbaseret læring og for læringsformens
dokumenterede resultater.

Alle studerende og ansatte udlever vores grundprincipper 
for problem- og projektbaseret læring, som er gennem-
gående i alle uddannelser ved universitetet. IT er en 
integreret del af problem- og projektbaseret læring.

VISION FOR 
PROBLEMBA SERE T 
L ÆRING
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Indsatser - 
problembaseret læring
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3.
INTERNATIONAL
ANERKENDEL SE AF
PROBLEM - OG
PROJEK TBA SERE T
L ÆRING OG DE
DOKUMENTEREDE
RESULTATER

3.1
Vores eksisterende forskningsresultater indenfor PBL 
afdækkes. Der iværksættes desuden en række forsknings- 
og uddannelsesudviklingsprojekter, der skal udforske og 
udfordre AAU’s PBL-praksis yderligere og skabe udvikling 
af denne. Formålet er at dokumentere viden om og effekt 
af PBL gennem eksisterende og ny viden. Et givent tema 
bliver anvendelse af IT i PBL samt studerendes motivation 
og læring.

4.1
Som et led i AAU’s kvalitetssikring af uddannelserne 
revurderes AAU’s PBL-principper løbende. Formålet er at 
videreudvikle og fortsat dokumentere vores problemba-
serede læringsmodel, så den til enhver tid imødekommer 
uddannelsessøgendes og samfundets lærings- og kompe-
tencebehov. Et første skridt bliver at integrere IT direkte i 
modellen.

5.1
Skolerne udvikler deres uddannelser på baggrund af de i 
2015 opdaterede PBL-principper.

5.2
Det sikres, at PBL integreres som eksplicit læringsmål i 
alle studieordninger.

5.3 
Det sikres, at studerende ved alle studier systematisk 
introduceres til PBL.

5.4
Nyansatte introduceres systematisk til PBL, og institutlederne 
udarbejder en plan for og sikrer løbende opkvalificering af 
undervisernes PBL-kompetencer og IT-kompetencer.

4.
PBL-PRINCIPPERNE 
ER EN DEL AF A AU’S 
K VALITE TSSIKRING

5.
ORGANISATORISK 
FOR ANKRING AF 
PBL-PRINCIPPERNE
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UDDANNELSE 
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AAU’s uddannelsesudbud skal være fremtidsorienteret og 
relevant. Vi skal være på forkant med samfundets behov 
for udvikling og fleksibilitet på uddannelsesområdet og 
fange de studerendes interesser og motivation.

Vi ønsker ligeledes en robust uddannelsesportefølje. Det 
betyder, at uddannelserne skal hvile på et solidt grundlag, 
hvad angår f.eks. forskningsunderstøttelse, kvalitet, 
relevans, faglighed, størrelse og økonomi, eller være 
indlejret i den samlede portefølje på uddannelses- og 
forskningsområder, så denne robusthed er sikret. Mange 
af disse elementer indgår helt naturligt i universitetets 
kvalitetssikringspolitik og -system, som anvendes strategisk 
til at vedligeholde og videreudvikle universitetets uddan-
nelsesportefølje.

AAU’s uddannelser skal være funderet i et attraktivt og 
læringsunderstøttende studiemiljø. Vi skal både centralt 
og decentralt arbejde med studiemiljøet, og vi skal sikre, 
at vores studerende bliver inddraget aktivt i initiativer på 
tværs af universitetet. Det vil ske i et særligt udvalg, der 
drøfter og foreslår tværfakultære tiltag med fokus på både 
det fysiske, psykiske, æstetiske og det digitale studiemiljø.

AAU uddanner studerende til fremtidens samfund. 
AAU’s uddannelsesportefølje er fremtidsorienteret, 
robust og i overensstemmelse med universitetets 
særlige profil.

Der er et konstant fokus på kvaliteten af vores
uddannelser. Studerende, medarbejdere og ledelse 
arbejder systematisk for kontinuerligt at vedligeholde 
og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. 

AAU’s uddannelser er funderet i et attraktivt  studiemiljø, 
der understøtter problem- og projektbaseret læring.

VISION FOR 
UDDANNEL SE
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6.1
Der opstilles relevante parametre for robusthedsprincipper 
til evaluering af uddannelsesporteføljen.

6.2
På baggrund af robusthedsprincipperne sættes et arbejde i 
gang med det formål at kortlægge fremtidens uddannelser. 
Det gælder konkret i forhold til AAU’s fremtidige uddan-
nelsesudbud. Men det gælder også på et mere udforskende 
plan i forhold til at diskutere de karakteristika, som uddan-
nelser, designet til fremtidens samfund, bør indeholde. 

6.3
Til robuste uddannelser hører bæredygtige optag af
motiverede og velovervejede studerende.  Der skal udvikles 
en AAU-strategi for rekruttering af fremtidens studerende. 
Formålet er at koordinere brobygnings- og markedsførings-
aktiviteter på tværs af organisationen og sammentænke 
aktiviteterne med udbuddet af nuværende og fremtidige 
studiepladser. 

6.4
Potentialet for vækst i efter- og videreuddannelsesporteføljen 
skal afdækkes, og der skal udvikles en plan for området.

7.1
Universitetets styregruppe for kvalitetssikring og –udvikling 
følger systematisk op på og udvikler løbende kvalitetsom-
råderne i universitetets kvalitetssikringssystem.

8.1
Der udvikles et attraktivt og læringsunderstøttende 
studiemiljø med en velfungerende central organisering af 
studiemiljøarbejdet, der, som et supplement til de decen-
trale studiemiljøinitiativer, kan sikre de studerendes aktive 
inddragelse i udformningen af studiemiljøet på tværs af 
universitetet.

6.
SIKRE ROBUSTE
UDDANNEL SER

7.
SIKRE K VALITE T
OG RELE VANS I
UDDANNEL SERNE 

8.
SIKRE E T GODT 
STUDIEMIL JØ  

Indsatser - uddannelse
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VIDENSAMARBEJDE 
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AAU’s medarbejdere og studerende har tradition for i 
forskning og uddannelse at arbejde sammen med eksterne 
partnere om samfundets centrale udfordringer og for at 
udvikle værdiskabende løsninger hertil.

Vi har stor succes med vores samarbejder, og vi vil sætte 
nye mål i en særlig indsats for understøttelse af viden-
samarbejdet. Det er vores ambition, at vi strategisk udvæl-
ger, hvilke samarbejder vi indgår i, at vi i alle vidensamar-
bejder formulerer problemer og løsninger i fællesskab og 
til gavn for begge parter, og at vores samlede samarbejds-
portefølje er i balance.

AAU skal fortsat samarbejde med større videntunge virk-
somheder og offentlige myndigheder. Samtidig skal AAU 
vedkende sig sin forankring i et samfund domineret af små 
og mellemstore virksomheder, der ikke i lige så høj grad 
har tradition for samarbejde med universitetet. Vi skal 
derfor have et særligt fokus på samarbejde med små og 
mellemstore virksomheder, så vi bidrager til at øge deres 
innovationsevne.

Vi vil også fremover arbejde målrettet med problembase-
ret læring som et værdifuldt middel til at etablere vellyk-
kede samarbejdsrelationer mellem studerende og omver-
denen. Med denne tilgang får de studerende kendskab til 
praksis, mens virksomhederne får kendskab til den nyeste 
teoretiske viden. 

Allerede i dag udspringer succesfulde iværksættere direk-
te fra AAU. Det er vores ambition at inspirere flere stude-
rende og  medarbejdere til at udnytte deres PBL-kompe-
tencer til at igangsætte innovative, værdiskabende projekter i 
et fleksibelt inkubatormiljø. 

VISION FOR 
VIDENSAMARBE JDE

AAU er en attraktiv samarbejdspartner for virksom-
heder, myndigheder og institutioner, og vi skaber viden 
i gensidigt forpligtende samarbejder.

Vi går gerne foran med nye løsninger eller bidrager til 
at optimere de eksisterende, og vores samarbejdsrela-
tioner er fokuserede og særligt udvalgt.

Vidensamarbejde er et integreret element i forskning 
og uddannelse. 
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9.1
Der skal udvikles en plan for understøttelse af universi-
tetets samarbejde med det omgivende samfund. Planen 
skal fremme integration mellem uddannelse, forskning og 
vidensamarbejde, f.eks. gennem fysiske, organisatoriske 
og virtuelle samarbejdsplatforme. Planen skal omfatte det 
organisatoriske/administrative set-up, et fokus på at kun-
ne dokumentere effekten af vidensamarbejde og en øgning 
af den eksterne finansiering.

9.2
AAU’s iværksætteraktiviteter for studerende og medarbejde-
re skal øges. Der skal etableres et fleksibelt inkubatormiljø 
tilknyttet et program til understøttelse af bl.a. idégenerering, 
forretningsudvikling, prototyping, proof-of-concept-udvikling osv.

9.
ØGET INTEGRATION
MELLEM FORSKNING,
UDDANNELSE OG
VIDENSAMARBEJDE

Indsatser - vidensamarbejde
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VORES ORGANISATION
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Vores medarbejdere og ledere er forudsætningen for, at 
vi kan virkeliggøre visionerne for universitetets fremtidige 
virke. Derfor er det afgørende at sikre, at organisationen 
kan fungere optimalt. For at opnå dette har vi følgende 
ambition for AAU som organisation:

Vi er en attraktiv arbejdsplads for engagerede og kom-
petente medarbejdere, og med afsæt i universitetets 
særkender agerer vi professionelt som ét universitet.  

AAU ś særkender anerkendes som kernen i vores identitet. 

AAU har en kultur, der fremmer det gode arbejdsmiljø og 
skaber værdi for studerende, medarbejdere og det om-
givende samfund. Vi værner om vores evne til i fælles-
skab at løfte disse opgaver. 

AAU er på alle niveauer en lærende, kompetent og effektiv 
organisation, som på tværs af videnskabelige og ad-
ministrative funktioner er i stand til at skabe de bedste 
resultater i et positivt samspil. 

De medarbejdere, vi tiltrækker, skal som vores nuvæ-
rende bidrage til og motiveres af AAU’s særkender. 

AAU ś administrative processer er service- og løsnings-
orienterede og bidrager til universitetets værdiskabelse 
ved at understøtte vores ambitiøse mål for udvikling af 
kerneaktiviteterne.

Vi har defineret tre overordnede indsatsområder for AAU 
som organisation:

Identitet, kultur og kommunikation

Kompetence, organisation og ledelse

Administration og service

•

•

•

•

•

•

•

•

•

INDSATSOMRÅDER

AMBITION FOR
ORGANISATIONEN
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Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik 
profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter. Alle medar-
bejdere er dedikeret til at skabe viden til gavn for vores 
studerende og det omgivende samfund.

Vores samspil og relationer er baseret på åbenhed, ind-
dragelse, gensidig respekt, professionalisme og kvalitet 
på tværs af fagligheder, videnskabelige og administrative 
funktioner, campusser og ledelsesmæssige niveauer.

Vi vil styrke AAU’s kultur og identitet som et universitet, der 
er engageret i samarbejdet med det omgivende samfund.

Ambitionen er, at AAU’s kommunikationsaktiviteter fremmer 
den kulturelle samhørighed på tværs af universitetets
organisatoriske og geografiske enheder og tydeliggør 
AAU’s kvaliteter overfor os selv og omverdenen.

Kommunikationen skal bygge videre på og understøtte 
universitetets fire særkender: Problemorientering, samar-
bejde, engagement og forandring.

10.1
Der opstilles rammer for et projekt, som skal styrke AAU’s 
identitet og sammenhængskraft og danne grundlag for 
universitetets kommunikationsaktiviteter. Det skal stå 
tydeligt for alle, hvad vi tror på, hvad vi står for, og hvad vi 
kan tilbyde. Centralt i projektet er, at det tager udgangspunkt i 
AAU’s fire særkender.

10.
VISION FOR 
IDENTITET, KULTUR 
OG KOMMUNIKATION

INDSATS

Indsatser - vores organisation



30

11.
VISION FOR 
KOMPETENCE, 
ORGANISATION 
OG LEDELSE

AAU er en lærende, kompetent og effektiv organisation, 
som på tværs af videnskabelige og administrative
funktioner er i stand til at skabe de bedste resultater i et 
positivt samspil.

Vi ønsker at være anerkendt som et attraktivt universitet, 
der fremmer udvikling og læring. Vi vil skabe de bedste 
vilkår for talentudvikling, karriereudvikling og kompeten-
ceudvikling for alle medarbejdere - understøttet af motiva-
tion og med øje for potentialer.

Vores ambition er fortsat at tiltrække medarbejdere, 
der bidrager til og motiveres af AAU’s særkender. Vores 
organisation skal derfor sikre forankrede og effektive ar-
bejdsprocesser, der er præget af tydelige og respekterede 
roller og ansvar. Alle ved, hvad succes i egen rolle er.

Disse målsætninger stiller krav om en ledelse, der er
kompetent, synlig og inddragende. Vores strategi kræver, 
at der er klarhed omkring ledelsesmæssige roller og ansvar, 
og at ledelsen kan prioritere og gennemføre beslutninger 
effektivt i samarbejde med engagerede medarbejdere. 
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11.1
Der udvikles en kompetencestrategi indenfor forskning, 
undervisning, vidensamarbejde og administration, der 
har fokus på både talentudvikling, kompetenceudvikling 
og karriereudvikling. Formålet er at sikre den fornødne 
kompetenceopbygning.

11.2
AAU’s ledere skal gennem aktivt lederskab og involvering 
af medarbejderne skabe rammerne for en balanceret 
tilrettelæggelse af arbejdet indenfor både forskning, 
undervisning, uddannelsesudvikling, vidensamarbejde og 
administration.

11.3 
Der udarbejdes en plan for ledelsesudvikling på AAU. 
Formålet er at sikre en kompetent ledelse af universitetet.

INDSATSER
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AAU ś administrative processer og supportfunktioner 
bidrager til værdiskabelsen på universitetet ved at være 
proaktive, relevante, service- og løsningsorienterede samt 
knyttet til universitetets kerneaktiviteter. Det er vores
ambition, at den administrative opgavevaretagelse
understøtter forankring og sikring af viden, kompetence 
og læring på tværs af universitetet. Gode løsninger ét sted 
kommer hele universitetet til gode. Vi ønsker ligeledes at sikre, 
at de administrative processer og systemer er effektive, enkle 
og kendetegnet ved tydelige roller og ansvar.

12.1
Der udvikles en strategi for det administrative område. 
Det overordnede formål med indsatsen er at sikre, at den 
administrative opgavevaretagelse præcist understøtter 
universitetets ambitioner for kerneaktiviteterne.

12.
VISION FOR 
ADMINISTRATION 
OG SERVICE

INDSATS
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A A L B O R G U N I V E R S I T E T
S T R AT EG I S K V I S I O N O G I N DS AT S E R 2016 -21Viden for verden 

VISION

• Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter
• Vi er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning
• Vi uddanner studerende til fremtidens samfund
• Vi udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring og er internationalt anerkendt for lærings- 
 formens dokumenterede resultater
• Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores vidensamarbejder er  
 gensidige, fokuserede og særligt udvalgt

FORSKNING

• Øge den forskningsmæssige gennem- 
 slagskraft nationalt og internationalt
• Målrettet forskningsstøtte
• Talentudvikling af spirende
 forskningstalenter
• Udvikle nye tværvidenskabelige
 styrkepositioner

PROBLEMBASERET LÆRING

• Dokumentere viden om og effekt af PBL  
 samt udvikle PBL-praksis og brug af IT i  
 PBL
• PBL-principperne er en del af AAU’s 
 kvalitetssikring
• PBL indgår i udvikling af alle uddannelser
• PBL integreres som læringsmål i alle 
 studieordninger
• Alle studerende introduceres
 systematisk til PBL
• Nyansatte introduceres systematisk til PBL

UDDANNELSE

• Opstilling af parametre for robusthed
• Kortlægning af fremtidens uddannelses- 
 udbud og -karakteristika
• Strategi for rekruttering af fremtidens 
 studerende
• Plan for vækst på efter- og videre-
 uddannelsesområdet
• Opfølgning på og udvikling af
 universitetets kvalitetssikringssystem
• Sikre et attraktivt og læringsunderstøt-
 tende studiemiljø

VIDENSAMARBEJDE

• Plan for understøttelse af universitetets  
 samarbejde med det omgivende samfund
• Flere iværksætteraktiviteter for
 studerende og medarbejdere

INDSATSER

AMBITION FOR ORGANISATIONEN

• Vi er en attraktiv arbejdsplads for engagerede og kompetente medarbejdere, og med afsæt i universitetets særkender  
 agerer vi professionelt som ét universitet
• AAU´s særkender anerkendes som kernen i vores identitet
• AAU har en kultur, der fremmer det gode arbejdsmiljø og skaber værdi for studerende, medarbejdere og det omgivende 
 samfund. Vi værner om vores evne til i fællesskab at løfte disse opgaver.
• AAU er på alle niveauer en lærende, kompetent og effektiv organisation, som på tværs af videnskabelige og
 administrative funktioner er i stand til at skabe de bedste resultater i et positivt samspil
• De medarbejdere, vi tiltrækker, skal som vores nuværende bidrage til og motiveres af AAU’s særkender
• AAU´s administrative processer er service- og løsningsorienterede og bidrager til universitetets værdiskabelse ved 
 at understøtte vores ambitiøse mål for udvikling af kerneaktiviteterne
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Indsats-
område

Forskning Direktions 
forankring

LHR 1.3 TALENTUDVIKLINGSINDSATS

Formålet med indsatsen Hvordan vil vi se fremdrift og effekt?

Indsatsens overordnede formål er at identificere og udvikle spirende 
forskningstalenter som en del af en samlet talentudviklingsindsats. 
Formålet hermed er at opdage unge talentfulde forskere og give dem 
den adgang til den rette støtte og udviklingsmuligheder som er 
nødvendige for, at de kan udvikle sig til veletablerede og anerkendte 
forskere. Samtidig skal der i talentudviklingsindsatsen integreres en 
løbende indsats for afdækning af spirende forskningsmiljøer.

Indsatsen retter sig mod visionselementet: AAU er internationalt 
anerkendt for fremragende, løsningsorienteret forskning,
der skaber enestående resultater på højeste niveau.

• Øgning af antallet af talenter på ph.d.-, adjunkt-, postdoc- 
og lektorniveau, der får publiceret via prestigefyldte 
publiceringskanaler og ansøgt om prestigefyldte eksterne 
bevillinger. 

• AAU vil være bedre til tiltrække, fastholde og udvikle 
talenter. 

EKSEMPEL
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Indsats-
område

Forskning Direktions 
forankring

LHR 1.3 
TALENTUDVIKLINGSINDSATS

Hovedaktiviteter og delopgaver (evt faseopdeling 
af indsats)

Involveret i at udføre 
delopgaven

Milepæle

Hovedaktivitet 1: Talentudvikling 
Talentudvikling og –pleje foregår på tre stadier i 
karrieren, der hvert har sine udfordringer:

• Ph.d. studerende samt postdoc
• Adjunkt
• ”Unge” lektorer  

Dekaner/SBi direktør
Institutledere
Forskningsgruppeledere

1. Åbenhed omkring brugen af 
begreber som talent, elite mv.

EKSEMPEL
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Indsats-
område

Forskning Direktions 
forankring

LHR 1.3 TALENTUDVIKLINGSINDSATS

Hovedaktiviteter og delopgaver (evt faseopdeling 
af indsats)

Involveret i at udføre 
delopgaven

Milepæle

Delopgave 2: Talentudvikling af ph.d.-studerende, 
postdoc og adjunkt
• Sikre ansættelse af de mest talentfulde postdoc og 

adjunkter i åben proces (gerne eksterne)
• Studieophold på meriterende internationale  

institutioner for ph.d. studerende, og for de mest 
talentfulde postdoc. samt adjunkter

Forskergruppeledere,
Forskere

1. Sikring af åbne stillingsopslag 
som giver lige muligheder for 
interne og eksterne ansøgere

2. Aftaler om studieophold hos 
udenlandske institutioner 

3. Udarbejdelse af karriereplaner 
for postdocs og adjunkter

Delopgave 3: Talentplejeprogram for adjunkt og  
”unge lektorer”
• Fastlæggelse af udvælgelsesprocedure for talenter
• Nedsættelse af bedømmelsesudvalg
• Fastlæggelse af kriterier for deltagelse i 

talentplejeprogrammet
• Proces for ansøgning og udvælgelse af talenter
• Endelig udvælgelse af deltagere til 

talentplejeprogrammet.
• Gennemførelse af talentprogram

Dekaner/SBi direktør
Direktion
Udvalgte professorer til 
bedømmelsesudvalg,
Forskningsgruppeledere

1. Beslutning vedr. 
udvælgelsesprocedure for 
talenter på direktionsmøde

2. Nedsættelse af 
bedømmelsesudvalg

3. Fastlæggelse af kriterier
4. Endelig udvælgelse og 

godkendelse af talenter 

EKSEMPEL
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Indsats-
område

Forskning Direktions 
forankring

LHR 1.3 TALENTUDVIKLINGSINDSATS

Hovedaktiviteter og delopgaver (evt faseopdeling 
af indsats)

Involveret i at udføre 
delopgaven

Milepæle

Hovedaktivitet 2: Afdækning og forsat udvikling 
af spirende forskningsmiljøer
Delopgave 1: Identifikation af spirende 
forskningsmiljøer

Dekaner/ SBi direktør
Institutledere,
Forskningsgruppeledere,
Forskere

1. Institutternes egen identifikation af 
spirende forskningsmiljøer 
gennemført

Delopgave 2: Fremme af vækstbetingelser for 
spirende forskningsmiljøer

Institutledere,
Forskningsgruppeledere

1. Implementering af årlig kvalitativ 
vurdering af institutternes egne 
vækstbetingelser for spirende 
forskningsmiljøer

Delopgave 3: Fremme af vækstbetingelser ved at 
skabe fora for talenter

Direktionsansvarlig, 
Udvalgte talenter

1. Etablering af fora for talenterEKSEMPEL
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Indsats-
område

Forskning Direktions 
forankring

LHR 1.3 TALENTUDVIKLINGSINDSATS

Organisering af indsatsen Interessenter

• Overordnet ansvar: Direktionen/ direktionsansvarlig
• Beslutningskompetence: Direktion
• Udførende ansvar (hovedaktivitet, delopgave 1 og 2): 

Forskningsgruppeledere, forskere
• Udførende ansvar (hovedaktivitet 1, delopgave 3): Dekaner/ 

direktør for SBi, bedømmelsesudvalg, forskningsgruppeledere
• Udførende ansvar (hovedaktivitet 2, delopgave 1 og 2): 

Institutledere, forskningsgruppeledere
• Udførende ansvar (hovedaktivitet 2, delopgave 3): 

Direktionsansvarlig/udvalgte talenter
• Fagligt bidrag: Forskningsgruppeledere, forskere (vejledere og 

undervisere). 
• Øvrig involvering: Forskerskolen 
• Implementeringsansvar: Dekaner, institutledere, 

forskningsgruppeledere
• Opfølgningsansvar: Direktionsansvarlig for forskning via dekaner og 

institutledere.

• Forskningsgruppeledere
• Forskere (vejledere og undervisere)
• Talenter blandt ph.d.-studerende, adjunkt, 

postdoc og ”unge” lektorer

EKSEMPEL



MONITORERING OG EVALUERING AF 
STRATEGIEN



Monitorering og evaluering

Monitorering af fremdrift

Evaluering ift. effekt

• Løbende overblik over fremdrift og 
sandsynlighed for resultatopnåelse 

• I direktionen alene fokus på de forhold, som 
fordrer indgriben fra direktionen

• Dialogværktøj i forhold til de enkelte 
indsatser

• Årligt i sammenhæng med Udviklingskontrakt
• Vurdering af samlet resultatopnåelse i forhold 

til formulerede visioner

• Løbende læring og evt. omprioriteringer, så både ’klogere’ veje til realisering af de 
strategiske ambitioner og skiftende omverdensvilkår kan afspejles i en ’rullende’ strategisk 
planlægningsproces

• Grundlag for løbende orientering af og dialog med bestyrelse, medarbejdere, råd og udvalg 
om fremdrift og resultater

• Direktionsansvarlig 
pr. indsatsområde 
ansvarlig for 
statusrapportering

• Rektorsekretariat 
samler til direktions-
orientering

• Rektorsekretariat 
ansvarlig for den 
løbende 
monitorering og 
evaluering



Ansvarlige for indsatsen udfylder skema sammen med direktionsansvarlig og                       
sender til Rektorsekretariatet

Indsatsområde:
Indsats:

Fremdrift ifht. planlagte milepæle i seneste periode:

Resultater ifht. planlagte milepæle i seneste periode:

Status på planlagte milepæle i seneste periode:
-….

Planlagte milepæle i den kommende periode:
- …..
- ….

Opmærksomhedspunkter ifht. den kommende 
periode:
- ….

Korrigerende handling:
- ……

Økonomi: Forventes den budgetterede ramme for 
hele strategiperioden at blive brugt? (Ja/nej)

Behov for direktionsbehandling: (Ja/nej)
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Ved vurderingen af fremdrift og resultater anvendes farverne grøn, gul og rød som et 
udtryk for graden af målopfyldelse i henhold til det aftalte
i handleplanen: 
(samme definitioner som i  Årsrapporten vedr. målopfølgning på Udviklingskontrakten)

Grøn betyder, at periodens milepæle er fuldt opfyldte, eller at der kun 
er tale om en marginal afvigelse.

Gul betyder, at periodens milepæle kun er delvist opfyldte, men der er 
nået 75 % eller mere af fuld opfyldelse.

Rød betyder, at periodens milepæle ikke er opfyldte, dvs. der er nået 
mindre end 75 % af fuld opfyldelse.
 
Blå betyder, at periodens milepæle ikke kan opgøres grundet for
universitetet eksterne forhold, eller fordi indsatsen er planlagt til at blive 
implementeret i en anden tidsperiode.



Monitoreringsplan:
Monitoreringen af implementeringen af strategiens indsatser følger den tertiale 
periodeopfølgning, da der ud over den faglige status også kigges på forbruget af de 
budgetterede midler fra den centrale strategipulje.

• Direktionsmøde 20.-21. september 2016 – frist for indlevering af monitoreringsskemaer 30. 
august 2016

• Direktionsmøde 10. marts 2017 – frist for indlevering af monitoreringsskemaer 5. januar 
2017. På dette direktionsmøde vil både strategimonitoreringen og Årsrapport 2016 blive 
behandlet. Status på strategiimplementeringen vil indgå i årsrapporten.

• Direktionsmøde 29. juni 2017 – frist for indlevering af monitoreringsskemaer 8. juni 2017.

• Direktionsmøde 31. oktober 2017 – frist for indlevering af monitoreringsskemaer 10. 
oktober 2017.



Statusrapportering juni 2017 på implementering af indsatser i AAU 
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Definitioner på målopfyldelse
Ved vurderingen af fremdrift og resultater anvendes farverne grøn, gul og rød som et udtryk for graden af 
målopfyldelse i henhold til det aftalte i handleplanen: (samme definitioner som i Årsrapporten vedr. 
målopfølgning på Udviklingskontrakten)

Grøn betyder, at periodens milepæle er fuldt opfyldte, eller at der kun er tale om en 
marginal afvigelse.

Gul betyder, at periodens milepæle kun er delvist opfyldte, men der er nået 75 % eller mere 
af fuld opfyldelse.

Rød betyder, at periodens milepæle ikke er opfyldte, dvs. der er nået mindre end 75 % af 
fuld opfyldelse.

Blå betyder, at periodens milepæle ikke kan opgøres grundet for universitetet eksterne 
forhold, eller fordi indsatsen er planlagt til at blive implementeret i en anden tidsperiode.

Indsats Fremdrift Resultat
Forskning

1.1 Øge den forskningsmæssige gennemslagskraft

1.2 Målrettet forskningsstøtte

1.3 Talentudvikling af spirende forskningstalenter

2.1 Tværvidenskabelige forskningsområder

PBL

3.1 Dokumentere viden og effekt samt udvikle PBL-praksis og 
brug af IT

4.1 PBL-principperne som del af AAU’s kvalitetssikring

5.1 PBL indgår i udvikling af alle uddannelser

5.2 PBL integreres som læringsmål i alle studieordninger

5.3 Alle studerende introduceres systematisk til PBL

5.4 Nyansatte introduceres systematisk til PBL



Statusrapportering juni 2017 på implementering af indsatser i AAU 
Strategi 2016-21

2

Uddannelse

6.1 Opstilling af parametre for robusthed

6.2 Kortlægning af fremtidens uddannelsesudbud og – 
karakteristika

6.3 Strategi for rekruttering af fremtidens studerende

6.4 Plan for vækst på efter- og videreuddannelse

7.1 Opfølgning på og udvikling af AAU’s kvalitetssikringssystem

8.1 Sikre et attraktivt og læringsunderstøttende studiemiljø

Vidensamarbejde

9.1 Plan for understøttelse af AAU’s samarbejde med det 
omgivende samfund

9.2 Flere iværksætteraktiviteter for studerende og 
medarbejdere

Identitet, kultur og kommunikation

10.1AAU’s identitet og sammenhængskraft

Kompetence, organisation og ledelse

11.1Kompetencestrategi

11.2Aktivt lederskab og involvering

11.3Plan for ledelsesudvikling

Administration og service
 
12.1 Administrativ strategi



Opgjort i t.kr

Strategipulje 2 midler markeret røde Strategipulje 1 Strategipulje 2 I alt
(januar 2016) (november 2016) (maj 2017)

Indsats Forskning R2016 E2017 2018 2019 2020 2021 Samlet 2017 2018 Samlet 2017 2018 2019 2020 2021 Samlet Samlet
1.1 Øgning af den forskningsmæssige gennemslagskraft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Forskningsstøtte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Talentudviklingsindsats 331 5.139 8.411 7.172 1.153 0 22.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.206

SPII talentudviklingsindsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 4.000 4.000 2.000 12.000 12.000
2.1 Etablér 3-5 tværvidenskabelige forskningsprojekter 0 0 5.000 7.500 7.500 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

SPII tværvidenskabelig forskningsprojekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1.500 1.500 750 4.500 4.500
331 5.139 13.411 14.672 8.653 0 42.206 0 0 0 0 2.750 5.500 5.500 2.750 16.500 58.706

Indsats PBL
3.1 International anerkendelse af PBL og de dokumenterede resultater 334 140 558 25 25 0 1.082 3.276 1.798 5.074 0 0 0 0 0 0 6.156
4.1 PBL principperne revurderes løbende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Skolerne opdaterer deres uddannelser pba de i 2015 opdaterede PBL principper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Det sikres, at alle studerende  ved alle studier introduceres systematisk til PBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Det sikres, at PBL integreres som eksplicit læringsmål i alle studieordninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Nyansatte introduceres til PBL, institutlederne sikre opkvalificering af undervisernes IT- og PBL kompetencer 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPII International anerkendelse af PBL og de dokumenterede resultater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 200
334 140 558 25 25 0 1.082 3.276 1.798 5.074 200 0 0 0 0 200 6.356

Indsats Uddannelse
6.1 Der opstilles relevante parametre for robusthedsprincipper til evaluering af uddannelsesporteføljen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 På baggrund af Robusthedsprincippet sættes et arbejde i gang med at kortlægge fremtidens uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 75 425 500 0 0 0 0 0 0 500
6.3 Udvikling af AAU strategi for rekruttering af fremtidens studerende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Potentialet for vækst i efter- og videreuddannelsesporteføljen 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 500

SPII Potentialet for vækst i efter- og videreuddannelsesporteføljen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 1.250 1.250 4.000 4.000
7.1 Sikre kvalitet og relevans i uddannelserne 0 0 0 0 0 0 0 4.400 5.800 10.200 0 0 0 0 0 0 10.200

SPII Styrkelse af den centrale studieadministrative support 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 3.745 1.950 0 0 6.450 6.450
SPII Sikre er godt studiemiljø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 4.000 4.000

8.1 Sikre et godt studiemiljø 0 55 145 100 100 100 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 1.000
0 55 145 100 100 100 500 4.975 6.725 11.700 4755 4.245 2.950 1.250 1.250 14.450 26.650

Indsats Videnssamarbejde 0
9.1 Plan for understøttelse af vidensamarbejde 0 60 653 553 0 0 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265

SPII AAU POC program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 2.500 2.500 2.500 11.000 11.000
SPII opstart af Science and innovation Hub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 750 3.000 3.000

9.2 Iværksætteraktiviteter 250 600 1.450 1.100 1.100 500 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
250 660 2.103 1.653 1.100 500 6.265 0 0 0 0 4.250 3.250 3.250 3.250 14.000 20.265

Indsats Vores organisation
10.1 AAU's identitet og sammenhængskraft 1.000 458 510 1.210 510 110 3.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.798

SPII Public affairs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1.000 1.000 650 0 3.400 3.400
SPII Strategikommunikator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 600 395 0 0 1.245 1.245

11.1 Kompetencestrategi 0 524 325 200 0 0 1.049 358 642 1.000 0 0 0 0 0 0 2.049
SPII Kompetenceudvikling VIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 1.394 1.054 0 3.300 3.300
SPII Forskerakademi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 1.350 0 0 2.700 2.700

11.2 Aktivt lederskab og involvering 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11.3 Lederudvikling 50 555 555 455 255 154 2.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.024
12.1 Strategi for det administrative område (samt til administrativ understøttelse) 289 1.430 3.096 2.185 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000

SP II Økonomistyring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 500 500 400 0 1.500 1.500
Midtvejs- og slutevaluering 0 70 93 29 184 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377

1.339 3.137 4.579 4.079 949 264 14.348 358 642 1.000 1.100 4.302 4.639 2.104 0 12.145 27.493

Indsats Internationalisering, International Services enhed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 2.000 2.000 2.000 1.875 8.000 8.000

VIDEN FOR VERDEN - AAU Strategi 2016-2021 2.254 9.131 20.795 20.529 10.827 864 64.401 8.609 9.165 17.774 6.180 17.547 18.339 14.104 9.125 65.295 147.470

Estimat 2017 er opdateret

Pulje til uddannelse m.m. 

Realiseret 2016 er afstem

VIDEN FOR VERDEN pr. 5.okt. 2017
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Næste ordinære møde: 23. oktober 2017 
 
 
Dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, deltog i punkt 6. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Formanden bød velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem Torben Möger Pedersen. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-17 mandag den 3. april 2017 
 (LUKKET PUNKT – referatet var kun udsendt til faste mødedeltagere) 

Bilag A) Sagsfremstilling 
Bilag B)  Foreløbigt fortroligt referat fra bestyrelsens møde 2-17 mandag den 3. april 2017 
 
Referatet blev godkendt. 
   

3. Orientering om 1. periodeopfølgning 2017 
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B)  Periodeopfølgning 1-17 
 
Økonomidirektør Morten Winterberg orienterede om, at 1. periodeopfølgning 2017 viser et resultat 
på 39,2 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 33,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat 
for perioden. Årsresultatet estimeres til et underskud på 44 mio. kr. mod et budgetteret underskud 
på 36 mio. kr. Årsagen til et forventet øget underskud er igangsætning af indsatser under 
strategipulje 2. 
 
Afvigelsen i første periode begrundes dels i en stor besparelse på forbrugsomkostninger, et 
mindreforbrug på personaleomkostninger samt et mindre aktivitetsniveau på det 
tilskudsfinansierede område. Mindreforbruget på personaleomkostningerne er dog markant lavere 
end det tilsvarende mindreforbrug på samme tidspunkt i 2016. 
 
Bestyrelsen spurgte ind til manglende realisering af lønmidlerne på de strategiske puljer. Rektor 
oplyste, at der er stort engagement i organisationen i forhold til strategien, og at der er igangsat 
mange projekter i første periode. Den manglende realisering af lønmidlerne er således ikke 
begrundet i, at de planlagte projekter ikke er igangsat men nærmere i udfordringer i forhold til 
rekruttering af medarbejdere. Rektor orienterede om, at der er stort fokus herpå, herunder på den 
internationale rekruttering, og at der allerede ses en effekt af tiltagene. Der etableres i regi af 
strategipulje 2 et internationalt on boarding-kontor i HR med henblik på at forbedre modtagelse og 
integration af internationale medarbejdere, deres familier mv., når de påbegynder deres job på 
AAU. 
 
Økonomidirektøren orienterede om, at SUND’s hjemtag de seneste par år har været for lavt til, at 
fakultetet på længere sigt kan opretholde aktivitetsniveauet. Der er således udfordringer med at 
følge den fastlagte forretningsplan.   
 
Rektor oplyste, at muligheden for hjemtag af midler generelt er blevet mindre, idet de 
konkurrenceudsatte nationale forskningsmidler er blevet reduceret fra politisk hold. 
 
Økonomidirektøren fremhævede, at situationen på SUND på ingen måde er akut – restbevillingerne 
rækker til 1,7 år med uændret aktivitetsniveau, men at der bør være og er fokus på 
problemstillingen. Bestyrelsen vil blive orienteret om status samt om de tiltag, der igangsættes på 
området. 
 
Universitetsdirektøren orienterede om, at der kan forventes en overskridelse af budgettet på 2-3 
mio. kr. i forbindelse med laboratoriebyggeriet til SBi.  
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Bestyrelsen tog 1. periodeopfølgning 2017 til efterretning. 
 

4. Status på arbejdet med systemmæssig funktionsadskillelse 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 
Økonomidirektøren orienterede om status på arbejdet med systemmæssig funktionsadskillelse. 
 
Projektet gennemføres i juni og august 2017. Såfremt der ikke dukker overraskende mange 
konflikter op, ved igangsættelse af den nye IT-løsning, forventes projektet at være næsten 
eksekveret, når den løbende revision gennemføres i oktober 2017. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen om status til efterretning. 
 

5. Drøftelse af etablering af repræsentantskab ved Aalborg Universitet 
(LUKKET PUNKT) 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 
 

6. Oplæg ved dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet 
Dekan Mogens Rysholt Pedersen orienterede om Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet 
samt om fakultetets fokusområder. 
 
På forskningssiden arbejdes der kontinuerligt på at tiltrække internationale topforskere. Fakultetet 
har flere internationalt anerkendte forskningsmiljøer og stærke forskningsprofiler og er ifølge 
dekanen gode til at fastholde de internationale medarbejdere bl.a. ved at medvirke til at etablere 
rigtige karriereforløb for medarbejderne. 
 
Fakultetet vil arbejde med at gøre forskningen mere anvendt med henblik på at differentiere 
fakultetets institutter fra lignende institutter på andre universiteter. Desuden vil fakultetet fokusere 
på tværfaglige forskningsprojekter for at skabe synergi mellem forskellige fagligheder. 
 
Fakultetet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Dog skal der arbejdes meget mere på start ups, 
patenter og spin off-virksomheder samt på at øge det eksterne hjemtag af midler. 
 
På uddannelsessiden arbejdes der på en forenkling af uddannelsesporteføljen og på at mindske 
antallet af uddannelser. Der sættes fokus på kvalitet, robusthed, strategisk sammensætning af 
uddannelser samt rekruttering, fastholdelse og frafald blandt de studerende. 
 
Rektor supplerede og orienterede om, at der generelt på universitetet arbejdes mod færre og 
bredere bacheloruddannelser. Alle uddannelser gennemgås ved hjælp af strategiens 
robusthedsprincipper, hvilket allerede har medført, at uddannelser er blevet sammenlagt eller 
nedlagt. 
 
Bestyrelsen takkede for oplægget. 
 

7. Præsentation af AAU’s nye rekrutteringskampagne 
Kommunikationschef Bo Thygesen Andersen orienterede om universitetets nye koncept ”Make It 
Real” til rekruttering af studerende. Konceptet fokuserer på effekten af at studere på AAU og er 
baseret på billeder af universitetets egne studerende udvalgt af fakulteterne. 
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Universitetet vil fremadrettet have ét samlet udtryk. Kampagnen har modtaget bred opbakning fra 
organisationen, og den centrale kampagne suppleres med fakulteters og institutters markedsføring, 
som fokuserer mere på de enkelte studier samt jobs, der relaterer sig hertil.  
 
Kommunikationschefen orienterede bestyrelsen om, at der i efteråret laves en 
spørgeskemaundersøgelse om kampagnen. Bestyrelsen orienteres om resultatet af undersøgelsen. 
 
Bestyrelsen takkede for præsentationen og gav input til det videre arbejde. 
 

8. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
 (LUKKET PUNKT) 

Bilag A) Sagsfremstilling 
 
 

9. Orientering fra bestyrelsesformanden 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 
Ingen bemærkninger. 
 

10. Orientering fra rektor  
Bilag A) Sagsfremstilling 
Bilag B) Rektors orientering 
 
Rektor orienterede om forslaget til det nye bevillingssystem, som med ministeriets senest udmeldte 
tal vil indebære et årligt tab for AAU på 29,7 mio. kr. 
 
Rektor orienterede om det nye koncept for universiteternes individuelle strategiske rammekontrakter 
med ministeriet. Rektor har som næstformand i Rektorkollegiet medvirket til at udarbejde en række 
punkter til ministeriets videre arbejde. 
 
Som følge af ændringen af universitetsloven og et behov for et generelt eftersyn af universitetets 
vedtægt arbejdes der i øjeblikket på en ændring af vedtægten, som præsenteres for bestyrelsen på 
mødet i oktober.  
 
Rektor er næstformand i regeringens udvalg for bedre universitetsuddannelser. Udvalget har bl.a. 
drøftet Kvalitetsudvalgets forslag om at nedlægge kandidatuddannelserne og lave 4-årige 
bacheloruddannelser. Rektor orienterede desuden om, at regeringen har nedsat en 
karakterkommission, der skal evaluere karakterskalaen. 
 
Rektor orienterede om universitetets igangværende proces med henblik på at opnå 
institutionsakkreditering i 2018. Danmarks Akkrediteringsinstitution kommer på panelbesøg i 
efteråret 2017. 
 
Rektor orienterede om, at medarbejderrepræsentant Søren Nielsen har valgt at trække sig fra 
bestyrelsen med henblik på at fokusere på sin forskning, udvikling og undervisning på Institut for 
Medicin og Sundhedsteknologi. Der skal vælges en ny repræsentant for det videnskabelige 
personale for den resterende valgperiode indtil 31. januar 2020. Der udskrives valg primo 
september med forventet tiltrædelse medio oktober. 
 
Søren Damgaard er fratrådt sin stilling som innovationsdirektør, og rektor orienterede om processen 
for ansættelse af en ny innovationsdirektør. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

11. Eventuelt 
Bilag A) Sagsfremstilling 
Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen 
Bilag C) Sagsfremstilling 
Bilag D) Program for skræddersyet kursus for medlemmer af AAU’s bestyrelse 
 
Det blev aftalt, at bestyrelsen på sit møde i oktober skal drøfte kriterierne for det nye, eksterne 
bestyrelsesmedlem, som skal afløse Jens Kristian Gøtrik, som udtræder pr. 31. januar 2018. 
Desuden skal bestyrelsen drøfte udpegningsprocedure, tidsplan samt overgangsperiode i forhold til 
ministerens godkendelse af vedtægten. 
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Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Sagsnr.: 2017-122-00034
Dato: 02-10-2017

Orientering om 2. periodeopfølgning 2017

Bilag: 2. periodeopfølgning 2017

Sagsfremstilling: Periodens resultat for januar til august 2017 blev på 49,9 mio. kr. Set i forhold til det 
budgetterede resultat for perioden på 12,3 mio. kr. er dette en positiv afvigelse på 37,6 mio. 
kr. svarende til 2,0 % af de budgetterede indtægter.

Driftsindtægterne afviger med -48,1 mio. kr. svarende til -2,5 % i forhold til det budgetterede 
niveau, og på driftsomkostningerne er der brugt 81,5 mio. kr. mindre end budgetteret 
svarende til 4,3 %. Finansielle poster afviger med 3,7 mio. kr. 

Afvigelsen mellem 2. periodes budget og periodens resultat skyldes væsentligst:

 Stor besparelse på forbrugsomkostninger, som afviger med 46,4 mio. kr. svarende til 
7,4 %. De primære årsager til afvigelsen er dels forsinkelse på ibrugtagning af ny 
bygning og nye laboratorier, samt aktivitets- og periodeforskydninger på forbruget set 
i forhold til budgettet. 

 Større besparelse på personaleomkostningerne, som afviger med 31,9 mio. kr. 
svarende til 2,6 %. De primære årsager til afvigelsen på personaleomkostningerne er 
forsinkede, udskudte og ikke-realiserede ansættelser hovedsagligt inden for det 
videnskabelige personale. Manglende kvalificerede ansøgere bidrager til 
forsinkelserne i ansættelserne.

 Stor negativ afvigelse på de tilskudsfinansierede områder, som afviger med -52,8 
mio. kr. svarende til -12,9 %. De primære årsager til afvigelsen er dels forsinket 
ibrugtagning af nye laboratorier, dels aktivitetsforskydninger til senere på året og dels 
en generel for ambitiøs budgettering inden for især projekter uden juridisk binding 
(bufferprojekter). Herudover er der blevet frikøbt færre personaleressourcer til 
projekterne end budgetteret.

Årsestimatet ved 2. periode estimeres resultatmæssigt til -56,5 mio. kr., og holdt op imod 
årsbudgettet for 2017 på -35,7 mio. kr. er dette en budgetafvigelse på -20,7 mio. kr. svarende 
til -58,0 %. De estimerede indtægter afviger med -52,2 mio. kr., omkostningerne afviger med 
27,9 mio. kr., mens interne bidrag, intern handel og overhead samt finansielle poster afviger 
samlet set med 3,6 mio. kr. Afvigelsen er inden for rammerne af rektors tolerancebånd for 
årsresultatet.

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

                      

Økonomiafdelingen
Sagsbehandler:
Morten Winterberg

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23+24/10 2017
Pkt.: 3
Bilag: A
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I årets sidste periode forventes der således et større forbrug end budgetteret for den 
resterende del af året. Denne forventning beror på flere forhold, herunder:

 Nye strategiske initiativer, som igangsættes under ”Viden for verden”
 Supplerende bevilling til digitaliseringspuljen og ekstra systemforvaltning
 Realisering af mange af de periodeforskudte aktiviteter, der forårsager mindre-

forbruget i periode 2
 Stor ledelsesmæssig fokus på realisering af de budgetterede aktiviteter i resten af 

året

   
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager 2. periodeopfølgning 2017 til efterretning
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INDSÆT STEMPEL HER

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Sagsnr.: 2017-012-00024
Dato: 02-10-2017

Bedre rammer for ledelse – ændring af universitetsloven vedrørende rekruttering af 
eksterne medlemmer til bestyrelser ved danske universiteter

Bilag: B: Beskrivelse af proces ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt besty-
relsesmedlem/formand til AAU’s bestyrelse efter ikrafttræden af lov nr. 699 - Bedre 
rammer for ledelse

C: Tidsplan for overgang til ny lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse

Sagsfremstilling: Folketingen har i juni 2017 godkendt lov nr. 699 – Bedre rammer for ledelse. Loven medfører 
ændringer i den måde, hvorpå eksterne medlemmer rekrutteres til universiteternes bestyrel-
ser.

Loven medfører ændrede krav til sammensætningen af de to organer – indstillingsorgan og 
udpegningsorgan. Se bilag B for detaljer om, hvorledes de to organer sammensættes. 

Bestyrelsen ved Aalborg Universitetet har hidtil konstitueret sig selv og valgt en formand i sin 
midte. Lovændringen medfører imidlertid, at udpegede kandidater til formandsposten skal 
godkendes af ministeriet, og at formanden udpeges for en fireårig periode. Da krav til og 
sammensætning af indstillingsorganet er forskelligt ved rekruttering af menige eksterne med-
lemmer og ved rekruttering af bestyrelsesformand, skal der i fremtiden skelnes mellem de to 
typer allerede, når den ledige post opslås. 

Konsekvenser for den nuværende bestyrelsen ved Aalborg Universitet
A) Jens Kristian Gøtrik har pr. 31. januar 2018 siddet i Aalborg Universitets bestyrelse i 

to perioder af fire år. Universitetsloven fastsætter, at eksterne medlemmer af besty-
relsen maksimalt kan sidde i bestyrelsen i 8 år. Der er etableret en overgangsord-
ning, således at siddende bestyrelsesmedlemmer kan forlænges indtil 30. juni 2018 
for at sikre universiteter og ministeriet tid til de nødvendige vedtægtsændringer og 
etablering af de krævede organer. Der skal derfor i foråret 2018 rekrutteres et nyt ek-
sternt bestyrelsesmedlem til indtræden i bestyrelsen den 1. juli 2018.

B) Ann Helen Bay har pr. 31. juli 2018 siddet i Aalborg Universitets bestyrelse i to perio-
der af fire år. Der skal derfor i foråret 2018 rekrutteres et nyt eksternt bestyrelses-
medlem til indtræden i bestyrelsen den 1. august 2018.

C) Bestyrelsen ved Aalborg Universitet har hidtil valgt formand for en toårig periode. 
Lene Espersen er valgt som formand for bestyrelsen ved Aalborg Universitet for peri-
oden 1. juli 2016 til 30. juni 2018. Der skal således i foråret 2018 vælges/genudpeges 
en formand til tiltræden 1. juli 2018. 

Lovændringen fastsætter bestyrelsesformandens udpegningsperiode til fire år. Ge-
nudpeges Lene Espersen som formand for en fireårig periode 1. juli 2018 til 30. juni 
2022 betyder det, at hun dermed har været genudpeget én gang og herefter ikke vil 
kunne genudpeges til yderligere perioder i AAU’s bestyrelse, hverken som formand 
eller som eksternt bestyrelsesmedlem.

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

                      

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler:
Ulla Gjørling

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23+24/10 2017
Pkt.: 4
Bilag: A



      Rektorsekretariatet
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Det skal desuden i denne forbindelse bemærkes, at det er udpegningsorganets rolle 
at overveje, om organet anser det for hensigtsmæssigt at genudpege eksterne besty-
relsesmedlemmer. Først herefter spørges disse, om de er villige til at påtage sig 
endnu en periode. 

 
Det foreslås, at besættelse af de to ledige bestyrelsesposter og evt. ledig formandskabspost 
gennemføres i en samlet proces. 

Besættelse af de ledige bestyrelsesposter skal ske parallelt med ændringer af universitetets 
vedtægter, således at de opfylder universitetsloven, og med etablering af de i universitetslo-
ven krævede indstillings- og udpegningsorganer. Se bilag C for en foreslået tidsplan herfor. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen 
 Beslutter at gennemføre proces til besættelse af ledige bestyrelsesposter i en samlet 

proces.
 Tager orienteringen om bestemmelser i ny lov til efterretning – bilag B.
 Godkender proces- og tidsplan for overgang til ny lov - bilag C.
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Rektorsekretariatet
Frederik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Signe Hernvig
Telefon: 9940 3206
E-mail: she@adm.aau.dk

Dato: 11-10-2017
Sagsnr.: 2017-002-00003

Beskrivelse af proces ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt bestyrel-
sesmedlem/formand til AAU’s bestyrelse efter ikrafttræden af lov nr. 699 (bedre rammer for 
ledelse)

Nedenfor gennemgås processerne ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt medlem af 
AAU’s bestyrelse ved udpegning/genudpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, udpegning/genudpeg-
ning af formand for bestyrelsen.

Besættelse af ledigt mandat til posten som eksternt bestyrelsesmedlem

1. Der nedsættes et udpegningsorgan. Udpegningsorganet er et stående udvalg som sammensættes af:
 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. De 5 eksterne 

medlemmer udpeges af og blandt AAU’s repræsentantskab. De 5 eksterne medlemmer må ikke 
være medlemmer af universitetets bestyrelse, ansatte eller studerende på universitetet.

 1 eksternt bestyrelsesmedlem, 1 medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen, 1 studenterrepræsen-
tant fra bestyrelsen. De 3 bestyrelsesmedlemmer til udpegningsorganet udpeges af bestyrelsen i 
de respektive grupper. Det eksterne medlem kan ikke være bestyrelsesformanden.

Medlemmerne af udpegningsorganet udpeges alle for en periode på max. 4 år med mulighed for genud-
pegning en gang.

2. Udpegningsorganet konstituerer sig ved blandt medlemmerne, der er udpeget fra erhvervsliv, myndighe-
der og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. (repræsentantskabsmedlemmerne) at vælge en formand for 
udpegningsorganet.

3. Herefter nedsættes et indstillingsorgan. Indstillingsorganet er et stående udvalg som sammensættes af: 

 formanden for bestyrelsen, som er født formand for indstillingsorganet (undtagen ved udpegning 
af ny bestyrelsesformand – se nedenfor). 

 1 eksternt bestyrelsesmedlem og 1 internt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger af deres midte 
de to repræsentanter for bestyrelsen. Disse kan ikke samtidig være medlemmer af udpegnings-
organet.

 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet 
 2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet. Udpegningsorganet udpeger de to ek-

sterne medlemmer fra AAU’s repræsentantskab.

Det eksterne og det interne bestyrelsesmedlem samt de to eksterne medlemmer udpeget af udpegnings-
organet, udpeges for max. 4 år med mulighed for genudpegning én gang.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23+24/10 2017
Pkt.: 4
Bilag: B
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4. De ledige eksterne bestyrelsesposter skal offentliggøres i åbent opslag på universitetets hjemmeside. 
Forud for opslaget fastlægger indstillingsorganet kompetenceprofiler for de ledige bestyrelsesposter. 

5. Blandt de indstillede til de ledige bestyrelsesposter indstiller indstillingsorganet 2 kvalificerede kandidater 
til udpegningsorganet for hvert ledigt mandat. Der skal foreslås lige mange mænd og kvinder.

6. Udpegningsorganet træffer afgørelse om, hvem der skal udpeges til at besætte det/de ledige mandater.

Eksterne medlemmer af AAU’s bestyrelse udpeges for en periode på 4 år med mulighed for genudpegning én 
gang.

Besættelse af ledigt mandat til posten som formand for bestyrelsen

Ved besættelse af ledigt mandat til posten som formand for bestyrelsen benyttes samme procedure som skitse-
ret ovenfor for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen. Dog kan den siddende bestyrelsesformand 
ikke være formand for indstillingsorganet i denne situation. I stedet udpeger udpegningsorganet fra AAU’s 
repræsentantskab en midlertidig formand for indstillingsorganet. Formanden skal have kompetencer svarende 
til de krav, der stilles til bestyrelsesformanden, men må ikke være medlem af udpegningsorganet eller besty-
relsen og må ikke være ansat eller studerende på universitetet. 

Af de to kandidater, som er indstillet fra indstillingsorganet, udpeger udpegningsorganet én kandidat til god-
kendelse ved ministeren for forskning og uddannelse.

Genudpegning til posten som eksternt bestyrelsesmedlem/formand for bestyrelsen

Forud for udløbet af de eksterne bestyrelsesmedlemmers periode, herunder bestyrelsesformandens periode, 
overvejer udpegningsorganet, om organet anser det for hensigtsmæssigt, at de eksterne bestyrelsesmedlem-
mer, herunder bestyrelsesformanden, får mulighed for at fortsætte i yderligere 4 år. I bekræftende fald, og hvis 
de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, er villige til at påtage sig en ny periode, 
foretager udpegningsorganet genudpegning.

Genudpegning af hhv. eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand kan således ske uden åbent 
opslag og dermed uden medvirken af indstillingsorgan eller den samlede bestyrelse.

Er der tale om genudpegning af en bestyrelsesformand, skal genudpegningen godkendes af ministeren for 
forskning og uddannelse.

Bestyrelsens indflydelse på processen

Den samlede bestyrelse vil have mulighed for at give input til kompetenceprofilerne til indstillingsorganet til 
formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet, og til de to øvrige bestyrelsesmedlem-
mer, som er medlemmer af indstillingsorganet.

Bestyrelsen har endvidere indirekte indflydelse på processen ved valg af de bestyrelsesmedlemmer, der væl-
ges til udpegnings- og indstillingsorganet.
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BILAG – Tidsplan for Aalborg Universitets overgang til ny lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse

OBS – Lene er formand til udgangen af juni 2018, men valgt som bestyrelsesmedlem til udgangen af juni 2020. Hun kan genudpeges som ny formand for en fireårig periode. Men sker dette, skal hendes medlemsperiode også 
forlænges samtidig med, at hendes formandskabsperiode fornys. LE kan dermed kun få maksimalt fire yderligere år som formand/medlem af AAU’s bestyrelse. 

Tid Handling Kommentarer
BM oktober 2017
Uge 43

Møde i bestyrelsen 
 godkendelse af etableringen af et repræsentantskab

November 2017
Uge 44

Ministeren anmodes om at udpege et medlem til AAU’s indstillingsor-
gan

Lovkrav og derfor ikke afhængig af godkendelse af vedtægter

November 2017
Uge 44-48

Repræsentantskab etableres

BM december 2017
Uge 51

Møde i bestyrelsen
 input til indstillingsorgan vedrørende nye eksterne medlem-

mer
 valg af et eksternt medlem af bestyrelsen til at indgå i udpeg-

ningsorganet (kan ikke være bestyrelsesformanden)
 valg af to interne medlemmer af bestyrelsen til at indgå i ud-

pegningsorganet; en ansat og en repræsentant for de stude-
rende

 valg af et eksternt medlem af bestyrelsen til at indgå i indstil-
lingsorganet (kan ikke samtidig være medlem af udpegnings-
organet)

 valg af et internt medlem af bestyrelsen til at indgå i indstil-
lingsorganet (kan ikke samtidig være medlem af udpegnings-
organet)

Bestyrelsen godkender nye vedtægter til fremsendelse til ministeriets 
godkendelse.

Udpegningsorgan:

 medlemmer til udpegningsorgan sidder i 4 år
 der siges ikke noget om procedure for valg af medlemmer til udpegningsor-

gan. Sekretariatet foreslår, at disse vælges i de respektive grupper

Indstillingsorgan:

 medlemmer til indstillingsorganet – her bestemmer universitetet selv varig-
hed af mandatperiode. Sekretariatet foreslår, at perioden for indstillingsorgan 
også er max fire år (studerende ikke i bestyrelsen i fire år)

 Karnov siger, at bestyrelsen vælger medlemmer til indstillingsorganet af sin 
midte

Januar 2018
Uge 1

Vedtægter fremsendes til ministeriet Forventet behandlingstid = 7 uger

Januar 2018
Uge 2
Rektoratet er booket til 
10. januar

Møde i repræsentantskabet
 repræsentantskabet konstituerer sig
 der udpeges 5 medlemmer til udpegningsorganet 

Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand.
Repræsentantskabet udpeger 5 medlemmer til udpegningsorganet. Denne udpegning 
er under forudsætning af, at universitetets vedtægt godkendes af ministeriet.

Ultimo februar 2018
Uge 8

Ministeren forventes at have godkendt vedtægtsændringer

Primo marts 2018
Uge 9

Møde i udpegningsorganet: 
 vælger en formand af sin midte
 udpeger efter indstilling fra AAU’s kommende repræsentant-

skab de to eksterne medlemmer, der skal indgå i indstillingsor-
ganet 

Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige for-
hold.

De to personer til indstillingsorganet rekrutteres fra repræsentantskabet. De må ikke 
hentes fra universitetet, fra udpegningsorganet eller fra bestyrelsen. 

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23+24/10 2017
Pkt.: 4
Bilag: C
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 beslutter, om det ønsker at indstille til ministeren, at Lene Es-
persen fortsætter som formand for bestyrelsen – og om hun 
kan fortsætte som eksternt bestyrelsesmedlem i perioden 
2018-2022

 udpeger en midlertidig formand for indstillingsorganet til det-
tes behandling af valg af bestyrelsesformand, såfremt LE ikke 
fortsætter som formand

Såfremt der skal vælges ny formand, er der behov for en midlertidig formand for 
indstillingsorganet, da formand (= bestyrelsesformand) ikke kan deltage i behandlin-
gen af indstilling til ny bestyrelsesformand.

Primo marts 2018
Uge 9-10

Såfremt udpegningsorganet ønsker, at LE fortsætter som bestyrelses-
formand:

 spørges LE, om hun ønsker at fortsætte som formand og øn-
sker genudpegning i sit mandat som eksternt bestyrelsesmed-
lem i perioden 1.7.2018 - 30.6.2022

Medlemmer, herunder formand, spørges først, om de vil fortsætte, når udpegnings-
organet har vurderet, om de finder en genudpegning hensigtsmæssig.

Primo marts 2018
Uge 10

Såfremt LE ønsker at fortsætte som bestyrelsesformand, fremsendes 
forslag om genudpegning til ministerens godkendelse. 

Forventet behandlingstid = 3 uger inkl. påske

Primo april 2018
Uge 14

Møde i indstillingsorganet 
 opstiller kriterier for nye eksterne bestyrelsesmedlemmer
 (med midlertidig formand) opstiller kriterier for ny formand 

for bestyrelsen, såfremt LE ikke fortsætter. 

HUSK at der skal være internationale kompetencer.
Formanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisa-
tion og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

9. april 2018
Uge 15

Ledige bestyrelsesposter slås offentligt op med deadline 13. maj 2018.

Formandsposten slås op, hvis LE ikke fortsætter som formand.

Opslag er åbent i 4-5 uger.
Såfremt LE fortsætter som formand, rekrutteres to nye eksterne medlemmer

Såfremt LE ikke fortsætter som formand, og TMP ønsker og opnår formandskabet, 
skal der rekrutteres to nye eksterne medlemmer.

Såfremt LE ikke fortsætter som formand, og TMP ikke ønsker formandskab, skal der 
rekrutteres en formand og et nyt eksternt medlem.

Øvrige nuværende eksterne medlemmer af bestyrelsen kan ikke opnår formandskab, 
da de ikke kan udpeges for en ny fireårig periode.

13. maj 2018
Uge 19

Deadline for nominering til ledige bestyrelsesposter

25. maj 2018
Uge 21

Møde i indstillingsorganet 
 træffer beslutning om indstilling af forslag til nye bestyrelses-

medlemmer
 (med midlertidig formand) træffer beslutning om indstilling af 

forslag til ny formand, såfremt LE ikke fortsætter

Blandt de indstillede til de ledige bestyrelsesposter indstiller indstillingsorganet to 
kvalificerede kandidater til udpegningsorganet for hvert ledigt mandat. Der skal fore-
slås lige mange mænd og kvinder.

31. maj 2018
Uge 22

Møde i udpegningsorganet 
 udpeger to nye eksterne medlemmer efter indstilling fra 

indstillingsorganet 
 udpeger kandidat til ny formand, såfremt LE ikke fortsætter 

1. juni 2018 Såfremt LE ikke fortsætter som formand: 
 kandidat til ny bestyrelsesformand fremsendes til ministerens 

godkendelse

Forventet behandlingstid = 3 uger

1. juli 2018 Nyt medlem indtræder i bestyrelsen (erstatter JKG) – fireårig periode
1. juli 2018 Formand tiltræder for perioden 1.7.2018-30.6.2022. 

(LE eller ny formand)
1. august 2018 Nyt medlem indtræder i bestyrelsen (erstatter AHB) – fireårig periode
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Orientering fra bestyrelsesformanden
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Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.   

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.
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Bilag: B: Rektors orientering
C: Sommerstatus på Udviklingskontrakten 2015-2017 
D: Kort om AAU’s kvalitetssikringssystem
E: Status på kvalitetssikring af AAU’s uddannelser 2016 

Sagsfremstilling: Rektoratet har udarbejdet en orientering om relevante emner siden seneste 
bestyrelsesmøde.   

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning.
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Rektor
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aau.dk
Tlf. 9940 9500

Dato: 01-10-2017
Sagsnr.: 2017-012-00024

        

Rektors orientering

KOT-optaget 2017

I år søgte 16.424 en studieplads på Aalborg Universitets bacheloruddannelser via Den koordinerede tilmel-
ding (KOT). Det er 2,7 % flere end i 2016 og det højeste antal ansøgninger på AAU nogensinde. På lands-
plan var der et mindre fald på 3 % i antallet af ansøgere til de videregående uddannelser. 

Der var 11.074, der søgte om optagelse på en kandidatuddannelse på Aalborg Universitetet. Det er 7,2 % 
færre end i 2016. 

I august har der været 2. runde optag til de ledige studiepladser, og løbende i september har vi registreret, 
hvor mange der reelt er mød op. På baggrund af disse registreringer melder universitetet 1/10-optagelsestal 
ind til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hermed følger en oversigt over udviklingen i optaget på bachelor- og kandidatuddannelserne: 

Bachelor- og kandidatoptaget på AAU 2013-2017
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(Kilde: AAU interne nøgletal)

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23+24/10 2017
Pkt.: 8
Bilag: B
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I alt har Aalborg Universitet optaget 4.446 bachelorstuderende og 3.966 kandidatstuderende. Sammenlignet 
med 2016 er bacheloroptaget faldet med 2,8 % ift. 2016 svarende til 126 studerende og kandidatoptaget er 
faldet med 0,4 % svarende til 17 studerende. 

KOT-optaget fordelt på Campus
Herunder fremgår, hvor stor en andel af de optagne, der henhører til hhv. campus Aalborg, Esbjerg og Kø-
benhavn. 

Aalborg: 3.895 bachelorstuderende, svarende til 87,6 % af det samlede bacheloroptag.
Esbjerg: 112 bachelorstuderende, svarende til 2,5 % af det samlede bacheloroptag. 
København: 439 bachelorstuderende, svarende til 9,9 % af det samlede bacheloroptag. 

Optaget på hovedområder

Bacheloroptaget
Hovedområde 2015 %-del 1. 

prio.
2016 %-del 1. 

prio.
2017 %-del 1. 

prio.
%-vis 

udvikling 
2016-17

HUM 868 72,5 866 68,8 789 70,3 -8,9

SAMF 1226 72 1335 72,1 1334 75,1 -0,1

SUND 394 59,4 411 64,5 378 64,8 -8,0

ENG 813 76 809 78,2 788 81,7 -2,6

TECH 1074 78,7 1151 79,5 1157 79,7 0,5

i alt 4375 73,3 4572 73,8 4446 75,8 -2,8

(Kilde: AAU interne nøgletal)

I alt er der optaget 2,8 % færre studerende på bacheloruddannelserne. Det er hovedsageligt hovedområ-
derne HUM og SUND, der har optaget færre. På HUM kan det tilskrives indfasningen af dimensioneringen 
og adgangsbegrænsninger på en række uddannelser. På SUND er det Idræt og Medicin med Industriel Spe-
cialisering, der har haft et fald i optaget.  

Overordnet er 75,8 % af de studerende optaget på den bacheloruddannelse, som de havde som deres 1. 
prioritet. 

Kandidatoptaget
Hovedområde 2015 2016 2017 %-vis 

udvikling 
2016-17

HUM 909 986 944 -4,3

SAMF 1081 1188 1199 0,9

SUND 295 298 334 12,1

ENG 579 689 695 0,9

TECH 838 822 794 -3,4

I alt 3702 3983 3966 -0,4

(Kilde: AAU interne nøgletal)

Der har været et mindre fald i optaget på kandidatuddannelserne ift. 2016 (0,4 %). På SUND har der dog 
været en stigning på uddannelserne Folkesundhedsvidenskab, Idræt, Sundhedsteknologi og Idrætstekno-
logi. 

Bacheloruddannelsen i Medicin
Der er optaget 153 studerende på bacheloruddannelsen i Medicin. Der var 1.748 ansøgere, hvoraf 358 
havde AAU som deres 1. prioritet. Grænsekvotienten i kvote 1 blev 10,6. 
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AAU KU AU SDU
2010 9,8 10,8 10,1 10,0
2011 10,4 10,7 10,1 10,3
2012 10,9 10,9 10,4 10,0
2013 11,0 11,1 10,5 10,6
2014 11,0 11,2 10,7 10,7
2015 10,6 11,2 11,0 10,9
2016 10,8 11,1 10,9 10,7
2017 10,6 11,2 11,0 10,8

Bacheloroptaget på Ingeniøruddannelserne 2015-17
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Der er i alt optaget 1.293 bachelorstuderende på ingeniøruddannelserne i 2017, præcis samme antal som i 
2016. Der er optaget 1.049 på civilingeniøruddannelserne og 244 på diplomuddannelserne. 

Bacheloroptaget på IT-uddannelserne 2015-17
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På IT-uddannelserne er der optaget 930 bachelorstuderende i 2017, svarende til 22 færre studerende. Fal-
det skyldes særlig bacheloruddannelsen i Elektronik og IT, Interaktionsdesign og Medialogi i Aalborg. 

Sommerstatus på Udviklingskontrakten 2015-2017

Vedlagt som bilag er sommerstatus 2017 på Udviklingskontrakten 2015-2017. Kontrakten udløber ved årets 
udgang, og bliver erstattet af en ny strategisk rammekontrakt, som er planlagt til at blive underskrevet 
inden 30. juni 2018.
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Udviklingskontrakten indeholder 15 målepunkter. Ved sommerstatus 2017 er der 8 målepunkter, hvor det 
er muligt at lave en halvårsstatus.

AAU klarer sig godt, og har endda på nuværende tidspunkt allerede nået målet for 2017 for målepunkt 7: 
antal studerende på efter- og videreuddannelsesområdet, med 2283 studerende. 

Ministerielt tilsyn med AAU - gennemgang af nøgletal og opfølgning på årsrapporten 2016
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fremsendte før sommerferien brev om gennemgang af 
nøgletal og opfølgning på årsrapporten 2016. Henvendelsen er et led i det ministerielle tilsyn med de vide-
regående uddannelsesinstitutioner, hvor styrelsen beder institutionerne om skriftligt at redegøre for udvik-
lingen i en række nøgletal samt spørgsmål i relation til årsrapporten og institutionsrevisors revision. Rede-
gørelsen, som er fremsendt til styrelsen primo september 2017, omhandler udviklingen i frafald, dimittend-
ledighed, kandidatoptag, undervisnings- og vejledningstimer, open access, ph.d.-optag og energiforbrug. 
Dertil kommer redegørelse om bl.a. målopfyldelsen i udviklingskontrakten og forhold fra institutionsre-
visors revisionsprotokollat om årsrapporten, herunder systemmæssig funktionsadskillelse, økonomistyring, 
eksterne projekter, indkøb og administrativ it-anvendelse. 

Studiesøjleanalysen
AAU har med bistand fra konsulenthuset Rambøll i løbet af 2017 analyseret det studieadministrative om-
råde for at finde ud af, hvorledes universitetet kan implementere det strategiske mål om at styrke organi-
seringen af området. Opgaven har været at undersøge opgaver, processer, systemer og organisation i stu-
diesøjlen med det formål at forbedre kvaliteten, at gøre organiseringen og ansvarsplaceringen mere klar og 
tydelig og endelig at gøre administrationen mere effektiv.

Analysen af området blev afsluttet lige før sommerferien. Efter sommerferien er der afholdt en række dia-
logmøder med prodekaner for uddannelse, institutledere, studieledere samt studienævnsformænd, som 
har givet mange gode input til den fremtidige organisering. 

Direktionen har drøftet de mange input og konkluderet, at det endnu er for tidligt at tage en beslutning på 
området. Direktionen vil i stedet for anbefalingerne i Rambølls rapport arbejde videre med input fra dialog-
møderne for at opnå den bedste organisering af studieadministrationen.

Nye uddannelser
Aalborg Universitet har fremsendt nedenstående ansøgninger om prækvalifikation til godkendelse hos 
uddannelses- og forskningsministeren.  I processen vurderes det, hvorvidt den nye uddannelse er relevant 
for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. 

Ansøgninger for følgende uddannelser er indsendt pr. 2. oktober 2017:

 Bachelor i Data Science (dansk), campus Aalborg
 Kandidat i Data Science (dansk), campus Aalborg
 Kandidat i robotteknologi (engelsk), campus Aalborg
 Master i Public Governance (MPG), campus Aalborg

Ansøgningen for nedenstående uddannelse udskydes til februar 2018:

 Master i datadrevet organisationsudvikling og læring (dansk), campus København

Styrelsens sagsbehandlingstid er sædvanligvis omkring 10 uger. 
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Hvis Aalborg Universitet opnår en positiv institutionsakkreditering i juni 2018, kan de uddannelser, der op-
når en positiv prækvalifikation, udbydes uden en efterfølgende uddannelsesakkreditering ved Akkredite-
ringsrådet. 

Status på AAU Science & Innovation Hub
Den 19. juni 2017 var der frist for rådgivningsvirksomheder til at søge om at komme i betragtning til total-
rådgiveropgaven med opførelsen af AAU Science & Innovation Hub. Styregruppen, der består af vicedirek-
tør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup, direktør for A.P. Møller Fonden Henrik Tvarnø og rektor ved 
AAU besluttede at gå videre med 5 rådgivningshold. Udvælgelseskriterierne var bl.a. referencer på innova-
tions- og iværksættermiljøer, bæredygtigt byggeri, styring og ledelse samt tidlig entreprenørinddragelse.

De 5 rådgivningsvirksomheder er:

 COBE ApS
 CUBO Arkitekter A/S
 MOE A/S
 Vargo Nielsen Palle IVS
 AART Architects

I begyndelsen af august besøgte rådgivningsvirksomhederne, samt deres udpegede underrådgivere (ingeni-
ørvirksomheder, tegnestuer, landskabsarkitekter m.fl.) Aalborg Universitet til et informations- og besigti-
gelsesmøde, hvor rektor fortalte om Aalborg Universitets styrkepositioner og universitetets vision for hu-
set. Byggefeltet og de omkringliggende omgivelser blev også besigtiget og efterfølgende var der spørger-
unde. 

De prækvalificerede virksomheder afleverede deres tilbud på totalrådgivning samt den arkitektoniske idé i 
hovedgreb medium september. Materialet er blevet evalueret af Bygningsstyrelsen, konsulentvirksomhe-
den Core Five, af hhv. en arkitektfaglig og en ingeniørfaglig bedømmelseskonsulent samt stadsarkitekten i 
Aalborg Kommune.  På baggrund af bedømmelsen ønskede styregruppen at foretage en direkte tildeling. Vi 
forventer at kunne offentliggøre vinderen af totaludbuddet den 7. november 2017. Det er Bygningsstyrel-
sen, der er bygherre på projektet og tildeler kontrakten til den vindende tilbudsgiver. 

Besøg af uddannelses- og forskningsministeren
Den 14. september var uddannelses- og forskningsminister Søren Pind på besøg på Aalborg Universitet for 
at møde de studerende til en snak primært om kvalitet i uddannelserne. Besøget er en række af møder 
med uddannelsesinstitutioner for at drøfte de studerendes forhold. De studerende fik mulighed for at stille 
spørgsmål, men inden spørgerunden begyndte, gav Søren Pind sine bud på, hvad der skal arbejdes på for at 
styrke uddannelsen af unge i Danmark. 

Ministeren hæftede sig ved, at uddannelsessystemet i fremtiden skal være mere fleksibelt, end det er i dag. 
En undersøgelse viser, at 40 procent af de job, vi kender i dag, forsvinder i løbet af få år, og den teknologi-
ske udvikling går lynhurtigt. Derfor må kandidater fra universiteterne indstille sig på, at de i løbet af deres 
karriere skal skifte løbebane seks-syv gange. De studerende skal i fremtiden blive i stand til at omstille sig 
og tilegne sig viden inden for et bredere felt. Der bør komme mere fokus på tværfaglighed – for eksempel 
skal flere humanister have teknisk viden. 

Da ministeren åbnede for spørgsmål fra studerende, blev der drøftet kvalitet ift. besparelser, uddannelses-
loft og SU.
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ECIU-møde på Campus København
Rektor deltog den 15. september i det årlige møde for de 12 rektorer i universitetsnetværket ECIU (Euro-
pean Consortium of Innovative Universities). Mødet blev afholdt på AAU’s campus i København. Det cen-
trale punkt på dagsordenen var at sætte fokus på, hvordan ECIU-universiteterne kan beholde og yderligere 
styrke deres særlige innovative tilgang til uddannelse, forskning og samarbejde. 

Som udgangspunkt for diskussionen holdt rektor et oplæg om sit syn på, hvilke udfordringer og muligheder 
universiteterne har i år 2030, og hvilke særlige styrker ECIU-universiteterne har for at leve op til de krav, 
som forventeligt stilles til sektoren. 

Rektors præsentation blev taget meget positivt imod, og der blev på baggrund af den efterfølgende debat 
besluttet en række initiativer og styrkede indsatser, ikke mindst i forhold til internationalt forskningssamar-
bejde og påvirkning af de centrale organer i EU-systemet.

Besøg af Nordjyske Folketingspolitikere
Den 25. september havde AAU traditionen tro besøg af de nordjyske folketingspolitikere, hvor de blandt 
andet hørte om universitetets udfordringer og fik demonstreret droner og selvkørende biler. Politikerne 
spurgte ind til de problemstillinger, som Aalborg Universitet står over for, og der var stor lydhørhed blandt 
de folkevalgte, som blev klædt bedre på til at drøfte vilkårene for universitetet i deres respektive udvalg og 
folketingsgrupper. 

Herefter var der præsentation af AAU’s forskning i selvkørende biler og selvflyvende droner. Politikerne var 
meget interesserede i de lovgivningsmæssige spørgsmål, der knytter sig hertil, da det vil være forhold, der 
skal tages politisk stilling til i de kommende år.

Samarbejdsaftale med Geodatastyrelsen
AAU og Geodatastyrelsen har i flere år samarbejdet, men styrelsens flytning fra København til Aalborg i 
efteråret har nu givet anledning til, at de to institutioner intensiverer samarbejdet og har indgået en formel 
rammeaftale.

Udover den geografiske nærhed har AAU og Geodatastyrelsen også et stærkt fagligt match. Det gælder 
blandt andet inden for uddannelsen af landinspektører, som AAU udbyder, og som Geodatastyrelsen står 
for beskikkelsen af. Men også på en række andre fagområder kan styrelsen og universitetet drage nytte af 
hinanden i fremtiden. Nogle af de konkrete projekter, der er i støbeskeen, er blandt andet inden for ejen-
domsregistreringsområdet, men på sigt vil projekter inden for det maritime og det arktiske område også 
være oplagte samarbejdsområder.

Forenkling af erhvervsfremmesystemet
Rektor er udpeget til at deltage i et nyt udvalg under erhvervsminister Brian Mikkelsen, kaldet Forenklings-
udvalget. Forenklingsudvalget består af virksomhedsledere og eksperter, der skal komme med konkrete 
forslag til, hvordan erhvervsfremmesystemet kan forenkles. Udvalget skal præsentere sine forslag for rege-
ringen i begyndelsen af 2018.

Direktør for SBi
Thorkild Ærø fortsætter som direktør for SBi og beholder samtidigt rollen som prodekan for myndighedsbe-
tjening på Engineering. Det vil betyde et øget tværfagligt engagement, hvor flere institutter vil blive invol-
veret i arbejdet med at bedrive myndighedsbetjening og øge samarbejdet på tværs af AAU. 
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Udviklingskontrakt 2015-2017   Mål 2017 Sommerstatus 2017
Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne    

Målepunkt 1   Pr. aug. 2017:
AAU Max. 7,9% 4,4%
ENG * 2,8%
SUND 6% 2,7%
HUM 10,5% 5,3%
SAMF 15,1% 9,8%

Aalborg Universitet vil sikre den forskningsbaserede 
uddannelse ved at begrænse andelen af deltidsansat 
videnskabeligt personale (DVIP) til maksimalt 7,9 % af 
den samlede videnskabelige medarbejderstab i hvert år 
i perioden.
Datagrundlag: ØSS, AAU

TECH * 2,9%
Målepunkt 2    
For at bidrage til større gennemskuelighed i 
uddannelseslandskabet og sikre, at alle uddannelser 
har et højt fagligt niveau, vil Aalborg Universitet i løbet 
af kontraktperioden gennemgå sin 
uddannelsesportefølje med henblik på løbende at sikre 
bæredygtigheden og kvaliteten i uddannelsesudbuddet 
samt dimensionere udvalgte uddannelser.

AAU Sikring af 
bæredygtighed og 
kvalitet

Gennemgangen af uddannelsesporteføljen afsluttes på 
fakulteterne senest 31.12.17. 
I januar/februar 2018 præsenterer prodekanerne for 
uddannelse forslag til ny sammensætning af de enkelte 
fakulteters uddannelsesportefølje. 
I februar-marts 2018 behandler direktionen et samlet forslag til 
uddannelsesportefølje. 
I juni 2018 behandler direktionen procesplan for ændringer i 
uddannelsesporteføljen.

I 2017 var der dimensionering/adgangsbegrænsning på 
følgende antal uddannelser:
- 46 bachelor- og professionsbacheloruddannelser var 
dimensioneret, heraf 24 hvor universitetet selv har valgt at 
indføre adgangsbegrænsning, og 22 som ministeriet har 
udtaget til dimensionering.
- 59 kandidatuddannelser var dimensioneret, heraf 19 hvor 
universitetet selv har valgt at indføre adgangsbegrænsning, og 
40 som ministeriet har udtaget til dimensionering.

   

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23+24/10 2017
Pkt.: 8
Bilag: C
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Målepunkt 3
AAU 1,2 mrd. (margin 3 

mrd.)
Ingen sommerstatus. Mangler data fra UDS

HUM Fastholdelse  
SAMF Fastholdelse  
SUND Fastholdelse  
TEK   

Aalborg Universitet vil fastholde, at overskridelsen af 
normeret studietid højst er 1,2 måned (inden for en 
margin af 3 måneder).
Datagrundlag: UFM

NAT Fastholdelse  
Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed    
Målepunkt 4    
Aalborg Universitet vil øge andelen af helt eller delvist 
eksternt finansierede ph.d. inkl. erhvervsPhD gradvist 
til 50 % i perioden. Aalborg Universitet vil øge andelen 
til 48 % i 2015, 49 % i 2016 og 50 % i 2017.
Datagrundlag: Ph.d. manager, AAU

AAU 50% Ingen sommerstatus.

Målepunkt 5    
AAU 44% Ingen sommerstatus, da forårssemesterets specialer ikke er 

afsluttet endnu.
Skolen for Arkitektur, 
Design og 
Planlægning

54,3%  

Skolen for 
Informations- og 
Kom.tek.

35,5%  

Skolen for Ing. og 
Natur.

65,7%  

Skolen for Erkend. og 
Forandringsprocesser

48,9%  

Skolen for Kom., 
Æstetik og Oplev.tek.

49,4%  

Skolen for Kultur og 
Globale Studier

28,2%  

Aalborg Universitet ønsker at bidrage til innovation i 
både virksomheder og den offentlige sektor samt 
medvirke til, at dimittenderne opnår kvalifikationer og 
finder beskæftigelse inden for de fagområder, der er 
efterspurgte af arbejdsmarkedet. Derfor vil Aalborg 
Universitet sikre, at mindst 42 % af 
kandidatstuderendes specialer udarbejdes i 
samarbejde med virksomheder eller andre eksterne 
partnere i 2015 og efterfølgende stiger med 1 
procentpoint om året i 2016 og 2017.
Datagrundlag: VBN, AAU

Skolen for Medicin 54,9%  
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og Sundhed

Skolen for Jura 12,5%  
Skolen for Sociologi 
og Socialt Arbejde

61,5%  

Skolen for 
Statskundskab

45,6%  

Skolen for Økonomi 
og Erhvervsstudier

53,2%  

Målepunkt 6    
AAU 60% Ingen sommerstatus. Tal fra UFM kommer først ved årsskiftet.
TEK 77%  
NAT 69%  
SUND 28%  
HUM 41%  

Aalborg Universitet vil fastholde en uddannelsesprofil, 
der understøtter, at mindst 60 % af universitetets 
dimittender får beskæftigelse i den private sektor pr. år 
i kontraktperioden.
Datagrundlag: UFM

SAMF 50%  
Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde    
Målepunkt 7    

AAU 2159 2283

ENG * 122
SUND 100 129
HUM 533 504
SAMF 1257 1403

Aalborg Universitet vil arbejde for at give 
arbejdsstyrken et kompetenceløft ved at øge antallet af 
ressourceudløsende studerende på efter- og 
videreuddannelsesområdet med 3 % i hvert år af 
perioden.
Datagrundlag: STADS, AAU

TECH * 140
Målepunkt 8    
Aalborg Universitet vil etablere et fælles center for hele 
universitetets forskning i problembaseret læring med 
henblik på at samle og udvikle den nyeste forskning i 
innovative læringsformer, der kan udnyttes af 
videregående uddannelsesinstitutioner på alle 
niveauer.

AAU Etablering af fælles 
PBL Center

Det tværvidenskabelige forskningsprojekt 'Future PBL in a 
digital age' er sat i gang. 
2. runde af PBL udviklingsprojekter er til behandling i Det 
Strategiske Uddannelsesråd.
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Mål 4: Styrket internationalisering    
Målepunkt 9    

AAU 24% Ingen sommerstatus, data fra UDS kommer først ved årsskiftet.

TEKNAT 24%  
SUND 20%  
HUM 24%  

Aalborg Universitet vil styrke internationaliseringen 
ved at øge andelen af dimittender, som har studie-, 
projekt eller praktikophold i udlandet som en del af 
deres samlede uddannelse med 2 procentpoint om 
året.
Datagrundlag: UFM

SAMF 18%  
Målepunkt 10    

AAU 54% 64,7% (44 ud af 68)
ENG * 65,4%
SUND 86% 71,4%
HUM 67% 42,9%
SAMF 83% 80,0%

For at øge talentmassen vil Aalborg Universitet 
rekruttere mindst 50 % af nye postdoc uden for Aalborg 
Universitet i 2015 og øge med 2 procentpoint om året i 
2016 og 2017.
Datagrundlag: ØSS-løndata, AAU

TECH * 61,1%
Målepunkt 11    
AAU vil sikre kvaliteten af engelsksproget undervisning 
ved at indarbejde en anerkendt certificering af den 
enkelte medarbejders engelskkompetencer som et 
obligatorisk forløb i adjunktpædagogikum. Det er 
målet, at systemet implementeres i 2015, således 
halvdelen af alle adjunkter deltager i forløbet i 2016 og 
alle adjunkter fra 2017.
Datagrundlag: LACS, AAU
NB: Det præciseres, at der er tale om nye adjunkter.

AAU Alle adjunkter Alle 77 adjunkter, der i 2017 var indskrevet på 
adjunktpædagogikum på AAU, deltog i certificeringsforløbet. 

Mål 5: Øget social mobilitet – flere talenter i spil
Målepunkt 12    
Aalborg Universitet vil fastholde rekruttering af en stor 
andel af studerende, der får "meruddannelse" i forhold 
til forældrenes niveau ved at lave en målrettet 
rekrutteringsindsats i områder med lave 
akademikerandele. 
Datagrundlag: UFM. 

AAU Fastholde rekruttering 
af mønsterbrydere

 Målepunkt taget ud af UVK af UFM



5

Mål 6: Øget innovation og forskningssamarbejde med 
det omgivende samfund

   

Målepunkt 13    
AAU 950 488
ENG (heraf  SBi: 37) 450 180

TECH 106 114
SUND 120 51
HUM 63 64
SAMF 95 42
Fælles Service * 16

Aalborg Universitet vil i kontraktperioden som 
minimum indgå 2.700 økonomisk forpligtende 
samarbejdsaftaler med private, offentlige og 
udenlandske partnere jævnt stigende over perioden.
Datagrundlag: Underkonto 95 og 97, og 90 (IV-
aftalerne).

AAU Innovation * 21
Målepunkt 14    

AAU Mindst 60 for 
perioden 2015-17

19 i 2017
Akkumuleret har AAU i alt 69 bevillinger for perioden indtil 
videre

ENG (heraf SBi: 2) 15 9
TECH 1 5
SUND 4 0
HUM 1 1
SAMF 4 1
Fælles Service  0

Aalborg Universitet vil i udviklingskontraktens periode 
være partnere i 60 nye Horizon 2020 projekter, heraf 
mindst 50 % med virksomhedsdeltagelse. Projekterne 
akkumuleres jævnt stigende hen over perioden med 
mindst 15 projekter i 2015, mindst 35 i 2016 og mindst 
60 i 2017 (akkumuleret).

Datagrundlag: Projektbevilling Horizon 2020, 
underkonto 95 og 97, AAU

AAU Innovation  3
Mål 7: Forskningsformidling    
Målepunkt 15    

AAU 
(industrien m.fl.)

25,7%Aalborg Universitet vil sikre, at mindst 25,7 % af 
universitetets videnskabelige artikler i Web of Science 
har medforfattere fra industrien og andre partnere 
uden for universitetsverdenen i 2017, samt at mindst 
50,5 % af universitetets videnskabelige publikationer i 
Web of Science har medforfattere fra udenlandske 
universiteter og andre partnere uden for Danmark i 
2017.
Datagrundlag: WOS, AAU

AAU
(udenlandske 
universiteter m.fl.)

50,5%

Ingen sommerstatus
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Mål 7: Studiemiljø    
Målepunkt 16    
Aalborg Universitet vil i efteråret 2016 måle 
tilfredsheden blandt de studerende via et centralt 
uddannelsesbarometer. Det er universitetets mål, at 
mindst 80 % af respondenterne på 
uddannelsesbarometeret tilkendegiver, at de trives på 
deres uddannelse.
Datagrundlag: Uddannelsesbarometer, AAU

AAU  Undersøgelsen blev foretaget i 2016.

* Pga. fakultetsopsplitningen er TEKNAT opdelt i ENG (inkl. SBi) og TECH
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AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23+24/10 2017
Pkt.: 8
Bilag: D

Kort om AAU’s kvalitetssikringssystem 

Kvalitetsenheden
Studieservice
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Heidi Linnemann Prehn
Telefon: 9940 3941
Email: hlp@adm.aau.dk

Dette notat beskriver kort Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem. Først beskrives selvevalue-
ring af universitetets uddannelser, som er omdrejningspunktet i systemet. Efterfølgende redegøres 
kort for hvilke parametre, der indgår i de enkelte kvalitetsområder. 

Selvevaluering

Selvevaluering af Aalborg Universitets uddannelser er fundamentet i universitetets kvalitetssikrings-
system. Alle uddannelser selvevalueres hvert tredje år. 

Selvevalueringerne af universitetets enkelte uddannelser og de efterfølgende handlingsplaner udar-
bejdes i et samarbejde mellem fakulteter, skoler, studienævn og institutter med henblik på systema-
tisk sikring og udvikling af kvaliteten og relevansen af universitetets uddannelser. Selvevalueringerne 
foretages desuden med inddragelse af undervisere, studerende, aftagerrepræsentanter og eksterne 
faglige eksperter. Cyklussen for selvevaluering af universitets uddannelser er illustreret herunder: 

Pædagogik og pædagogisk kompeten-
ceudvikling
F.eks. pædagogisk kompetenceudvikling af 
underviserne, PBL

Nøgletal for kvalitet
F.eks. optag, frafald, antal 
dimittender, karakterstati-
stik, studieeffektivitet, studi-
etid

Opbygning og forløb
F.eks. monitorering af 
studieordninger, input fra 
censorformandsskab og 
censorer

Undervisningens og 
studiemiljøets kvali-
tet
F.eks. evalueringer af 
undervisning, semestre, 
uddannelser og studie-
miljø

Forskningsdækning og -miljøer
F.eks. VIP/DVIP-ratio, Stud/VIP-ratio, STÅ/VIP-ratio, 
aktive forskningsmiljøer (BFI), typer af VIP og DVIP, 
bemandingsplaner

Samarbejde og dialog 
med arbejdsmarkedet
F.eks. input fra aftagerpaneler 
og andre samarbejdspartnere

Dialog med dimit-
tender
F.eks. input fra dimit-
tendundersøgelse

Nøgletal for relevans
F.eks. ledighedstal
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Formål
På det overordnede, strategiske niveau er formålet med selvevalueringerne af uddannelserne at 
sikre, at alle uddannelser på Aalborg Universitet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gæl-
dende strategi; herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede kandidater med gode faglige 
og sociale kompetencer.

På det mere konkrete niveau vedrørende kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser 
er formålet med selvevalueringerne af uddannelserne, at der systematisk indsamles eksisterende 
viden og skabes ny viden om uddannelsernes kvalitet og relevans. Ved at indsamle og analysere 
relevante informationer inden for hvert af universitetets kvalitetsområder skabes der, ved hjælp af 
den systematiske selvevaluering af alle universitetets uddannelser, et overblik over de enkelte ud-
dannelsers styrker og svagheder.

Processen – kort
Den udarbejdede selvevalueringsrapport, som giver et samlet overblik over uddannelsens forbed-
ringspotentialer på de forskellige kvalitetsområder i kvalitetssikringssystemet, fungerer som oplæg til 
et selvevalueringsmøde. Derved bliver uddannelsens interessenter1 i stand til at bidrage med kon-
struktive refleksioner over og forslag til uddannelsens videreudvikling på mødet.

Efter selvevalueringsmødet danner selvevalueringsrapporten og drøftelserne fra selvevalueringsmø-
det grundlag for udarbejdelse af studienævnets handlingsplan for videreudviklingen af uddannelsen 
de kommende tre år.

Efter udarbejdelse af handlingsplan afholdes et strategi- og handlingsplansmøde med dekanatet. 
Mødet har til formål at sikre sammenhæng og koordination i den uddannelsesstrategiske retning på 
alle niveauer i organisationen samt endeligt aftale ansvarsfordeling og milepæle for de i handlings-
planen beskrevne handlinger. Hvert af de to efterfølgende år udarbejdes der en opfølgning/status på 
arbejdet med at implementere handlingsplanen.

Ansvar
Studielederne har det overordnede ansvar for, at der udarbejdes selvevalueringsrapporter, indkaldes 
til samt afholdes selvevalueringsmøder samt udfærdiges handlingsplaner omfattende alle uddannel-
ser under skolens studienævn. Studielederne har ansvar for inddragelse af eksterne eksperter og 
aftagere. 

Dekanerne har det overordnede ansvar for fastlæggelse af turnus for selvevaluering af fakultetets 
uddannelser, selvevalueringshandlingsplaner samt for afholdelse af handlingsplansmøder. På bag-
grund af fakultetets selvevalueringer udarbejder dekanen årligt en uddannelsesberetning til direktio-
nen.

Kvalitetsområder i Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem

Selvevaluering af universitetets uddannelser samler op på den løbende monitorering af de otte kvali-
tetsområder i universitetets kvalitetssikringssystem:

1. Nøgletal for kvalitet 
2. Opbygning og forløb

1 Studieleder, studienævn, institutledelse, fakultetsledelse, aftagerepræsentanter, eksterne faglige eksperter, undervisere 
samt studerende og dimittender.
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3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet
4. Forskningsdækning og -miljøer
5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
6. Nøgletal for relevans
7. Dialog med dimittender
8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet

Kvalitetsområderne 1-5 relaterer sig primært til uddannelsernes kvalitet, og kvalitetsområderne 6-8 
relaterer sig primært til uddannelsernes relevans. 

Herunder følger en kort beskrivelse af indholdet i de otte kvalitetsområder. 

Kvalitetsområde 1: Nøgletal for kvalitet samt 
Kvalitetsområde 6: Nøgletal for relevans2

Kvalitetsområderne ’Nøgletal for kvalitet’ og ’Nøgletal for relevans’ omhandler en lang række nøgletal 
opgjort på uddannelsesniveau. Nøgletallene indgår som indikatorer i arbejdet med uddannelsernes 
kvalitet og relevans.  

Uddannelsernes nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget for kvalitetssikring og -udvikling 
af universitetets uddannelser. Der produceres nøgletal vedr. uddannelsesområdet i universitetets 
data warehouse system, QlikView, ligesom der anvendes nøgletal fra eksterne parter såsom ministe-
rier, Danmarks Statistik osv. 

I Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem indgår følgende nøgletal for kvalitet og relevans: 

Heltidsuddannelser:

- Optag 
- Bestand 
- Dimittender
- Frafald/gennemførelse
- Karakterstatistik
- STÅ-produktion
- Effektivitet 
- Forskningsdækning
- Ledighed

Deltidsuddannelser:

- Optag
- Bestand
- Dimittender
- Årselever og antal betalende studerende
- Forskningsdækning 

Dekanerne udarbejder årligt grænseværdier for en række af nøgletallene. Der udarbejdes på nuvæ-
rende tidspunkt grænseværdier for følgende nøgletal for kvalitet: frafald, gennemførelse, effektivitet, 

2 De to kvalitetsområder præsenteres sammen for at give et sammenhængende og samlet billede af nøgletallene i kvalitets-
sikringssystemet.
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forskningsdækning og ledighed. Grænseværdierne angiver, hvornår bestemte forhold kræver hand-
ling. Dvs. de uddannelser, der afviger negativt fra fakultetets grænseværdier skal afdække årsagerne 
dertil og beskrive eventuelt opfølgende handlinger. Grænseværdierne er bl.a. fastsat på baggrund af 
statistik over landsgennemsnit og fakultetsgennemsnit. Prorektor for uddannelse godkender de ende-
lige grænseværdier.

Årlig monitorering af nøgletal for kvalitet og relevans
For at sikre den løbende og systematiske indsamling, analyse og anvendelse af relevante nøgletal, 
produceres der årligt for hvert enkelt studienævn en studienævnsrapport for uddannelserne. 

Studienævnsformanden har ansvaret for, at studienævnsrapporten bliver behandlet i studienævnet. 
Studienævnsformanden udarbejder en kort statusrapport, der skal orientere om nøgletal, der kan 
indikere styrker og svagheder ved uddannelsen samt overordnet om evt. igangsatte/overvejede mu-
lige tiltag til forbedring af nøgletallene. Studielederen fremsender de enkelte statusrapporter til deka-
natet. 

Dekanatet drøfter én gang årligt nøgletallene med studieledere og studienævnsformænd, og der afta-
les opfølgning. 

Dekanen opsummerer data vedr. kvaliteten af fakultetets uddannelser og drøfter disse med direktio-
nen via den årlige uddannelsesberetning.

Vedr. ledighedstal
Ledighedstal for alle universitetets uddannelser drøftes årligt i direktionen, inden de tilgår studienæv-
nene til drøftelse, jf. ovenstående. Ledighedstallene er bl.a. et vigtigt grundlag for direktionens lø-
bende og systematiske vurderinger af adgangsbegrænsning på universitetets uddannelser

Kvalitetsområde 2: Opbygning og forløb

Kvalitetsområdet ’Opbygning og forløb’ omhandler uddannelsernes opbygning og progression. Ud-
dannelsernes undervisningsaktiviteter er grundlaget for, at de studerende opnår kompetenceprofil og 
læringsmål, som de er beskrevet i studieordningerne. 

Studieordninger
Der udarbejdes en studieordning for alle uddannelser på universitetet. Hvert fakultet har fastsat over-
ordnede rammer for indholdet i studieordningerne, som beskriver uddannelsernes opbygning, struk-
tur og organisering samt regler om adgangsforhold, indskrivning og prøver. 

Semesterbeskrivelser
Hvert studienævn udarbejder semesterbeskrivelser for alle sine uddannelsesaktiviteter3, der indehol-
der en udfoldet beskrivelse af studieordningen, herunder de enkelte undervisningsaktiviteter, formål 
og forudsætninger for undervisningen, de studerendes opnåede kompetencer på semesteret, prøve-
former m.v. Den studerende kan i semesterbeskrivelsen finde beskrivelser af kurser, pensum, eksa-
mensformer, forudsætninger for at deltage i bestemte undervisningsaktiviteter mv. og identificere 
hvilke kompetencer, der opnås i forbindelse med undervisningen. 

Dialog med censorer
Censorformandskaberne og censorkorpsene inddrages i det konkrete arbejde med kvalitetssikring og 
-udvikling af eksisterende og nye uddannelser. Relevant information fra censorer og censorfor-

3 Dvs. en semesterbeskrivelse for alle semestre på alle studienævnets uddannelser.
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mandsskaber behandles på studienævnsmøder. Systematisk gennemgang af censorformandskaber-
nes årsberetninger over en årrække indgår bl.a. i udvikling og forbedring af de enkelte uddannelsers 
prøve- og eksamenssystem i forbindelse med selvevaluering af uddannelserne.

Kvalitetsområde 3: Undervisningens og studiemiljøets kvalitet

Kvalitetsområdet ’Undervisningens og studiemiljøets kvalitet’ omhandler evaluering af undervisning, 
semestre og uddannelser, studiemiljø og vejledning af studerende.

Evaluering af undervisning, semestre og uddannelser
Al undervisning på universitetets uddannelser evalueres af de studerende. Derudover evaluerer de 
studerende hele semesteret og hele uddannelsen og progressionen heri. 

Systematiske evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser er et afgørende parameter med 
henblik på at sikre de studerendes indflydelse på og input til udviklingen af kvaliteten i deres uddan-
nelse, ligesom evalueringerne sammen med andre data udgør vigtig ledelsesinformation. 

Studiemiljø 
Studiemiljøet sætter rammerne for studerendes dagligdag og har en væsentlig betydning for læring 
og trivsel. De studerende evaluerer deres studiemiljø minimum en gang årligt i en semesterevalue-
ring. Derudover supplerer universitetet de decentrale målinger med en central måling af studiemiljøet 
hver andet år.  

Vejledning af studerende
Der tilbydes studie- og karrierevejledning til potentielle og nuværende studerende samt dimittender. 
Desuden er målet, at der sker en kontinuerlig udvikling af vejledningsindsatsen, således at vejled-
ningstilbuddene imødekommer de studerendes skiftende behov for vejledning.

Aalborg Universitet har særligt fokus på følgende indsatsområder for studie- og karrierevejledning:

1) Studievalg
2) Studiestart
3) Gennemførelse
4) Overgang til arbejdsmarkedet og karrierevejledning
5) Kvalitetssikring af vejledningsindsatsen
6) Synlighed og tilgængelighed

Kvalitetsområde 4: Forskningsdækning og –miljøer

Kvalitetsområdet ’Forskningsdækning og –miljøer’ omhandler bemanding af uddannelser, løbende 
monitorering af forskningsdækning samt kvalitative vurderinger af forskningsmiljøernes bemanding i 
forbindelse med selvevaluering. 

Bemanding af uddannelser
Det er vigtigt for Aalborg Universitet, at de studerende møder de bedste og mest kvalificerede for-
skere direkte i undervisningen, og at de studerende modtager opdateret og tidssvarende forsknings-
baseret undervisning på højeste niveau igennem hele deres studie. Direktionen har derfor udarbejdet 
Politik for bemanding indeholdende nedenstående principper for bemanding af uddannelserne på 
Aalborg Universitet. 

Principper for bemanding af uddannelserne
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 På Aalborg Universitet biddrager alle adjunkter, lektorer og professorer som udgangspunkt til 
uddannelsernes videngrundlag ved at undervise og vejlede på universitetets uddannelser. 
Det gælder også de forskere, der hjemtager signifikante eksterne forskningsmidler. Ansæt-
telse som adjunkt, lektor eller professor omfatter dermed både forskning og uddannelse. 

 På Aalborg Universitet er der en klar sammenhæng mellem uddannelsernes fagområder og 
undervisernes forskningsarbejde, så studerende på alle universitetets uddannelser tilbydes 
relevant forskningsbaseret undervisning.

 På Aalborg Universitet har studerende på alle bachelor-, kandidat- og masteruddannelser god 
mulighed for kontakt til aktive forskere. Anvendelsen af DVIP4 sker ud fra uddannelsesledel-
sens strategiske overvejelser, og DVIP er nøje udvalgt i forhold til uddannelsens genstands-
felt, erhvervssigte og samlede tilrettelæggelse herunder med særligt fokus på at kunne koble 
forskning og den nyeste viden med gældende praksis i det private og offentlige erhvervsliv.

 På Aalborg Universitet tilknyttes DVIP et eller flere aktive forskningsmiljøer.

 På Aalborg Universitet vejledes alle studerende som udgangspunkt af VIP5. Alle bachelorpro-
jektstuderende og specialestuderende skal vejledes af VIP, med mindre der er tungtvejende 
faglige grunde til andet. 

Studerende på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser undervises eller vejledes dermed af en 
diversitet af undervisere, som deltager i eller har kontakt med relevante forskningsmiljøer.

Løbende monitorering af forskningsdækning samt kvalitative vurderinger af forskningsmiljø-
ernes bemanding i forbindelse med selvevaluering 
Det er et fokusområde i universitetets kvalitetssikringssystem at sikre monitoreringen af kvaliteten af 
den enkelte uddannelses forskningsdækning og -miljøer. 

Kvalitetssikringsdata (STÅ/VIP og VIP/DVIP ratio) for forskningsdækning monitoreres for en række 
uddannelser årligt, og hvert tredje år i forbindelse med uddannelsernes selvevalueringsproces udar-
bejdes der systematisk: 

 oversigter over det eller de forskningsmiljøer, der forestår undervisningen på de enkelte mo-
duler, 

 BFI-tal for centrale forskningsmiljøers forskningsproduktion de seneste tre år baseret på rele-
vante VIP’er fra hvert forskningsmiljø,

 oversigt over hvor mange årsværk (VIP/DVIP) timerne er fordelt på,
 oversigt over antal studerende i forhold til antal videnskabelige medarbejdere (STUD/VIP),
 oversigt over studenterårsværk i forhold til antal videnskabelige medarbejdere (STÅ/VIP) 

Kvalitetsområde 5: Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling

Kvalitetsområdet ’Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling’ omhandler AAU’s valg af pæda-
gogisk fundament i uddannelserne og pædagogisk kompetenceudvikling af underviserne. 

4 Her menes eksterne undervisere
5 Her menes forskere, der er fastansatte og tilknyttet aktive forskningsmiljøer
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Aalborg Universitet ønsker at sikre og styrke kvaliteten af undervisningen og de studerendes sam-
lede læringsudbytte. Dette kræver, at underviserne er såvel videnskabeligt som pædagogisk højt 
kvalificerede. Aalborg Universitets pædagogiske fundament for uddannelser er problemorienteret 
projektarbejde (PBL-modellen). Studieformen tager udgangspunkt i studerendes arbejde med projek-
ter, der defineres ud fra problemorientering, deltagerstyring, gruppearbejde, kritisk tilgang, tværfaglig-
hed og arbejde med autentiske problematikker 

Pædagogik
På Aalborg Universitet er det problemorienterede projektarbejde (PBL) den pædagogiske lærings-
form. Læringsmodellen tager udgangspunkt i, at studerende lærer bedst ved at anvende teori- og 
forskningsbaseret viden aktivt i arbejdet med videnskabelige problemstillinger. Samtidig er samarbej-
det mellem studerende og projektvejleder med til at øge de studerendes adgang til underviserne. De 
studerende introduceres til PBL som metode, og projektpædagogikken er i stadig udvikling i forhold 
til f.eks. fag, mål og ressourcer.

Undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling
Institutlederen sikrer sammen med den enkelte underviser, at der sker en løbende udvikling af den 
enkelte medarbejders pædagogiske kompetencer f.eks. med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra 
undervisningsevalueringer. Undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling drøftes i de årlige 
MUS-samtaler, bl.a. med afsæt i en undervisningsportfolio, som underviseren løbende opdaterer. 

Kvalitetsområde 7: Dialog med dimittender

Kvalitetsområdet ’Dialog med dimittender’ omhandler uddannelsernes dialog med dimittender, ofte 
via dimittendundersøgelser.

I arbejdet med udvikling af universitetets uddannelser er det afgørende, at universitetet skaber dialog 
med og indhenter input fra dimittender. 

Dimittendundersøgelse
For løbende og systematisk at inddrage dimittender i udvikling af og dialog om uddannelserne gen-
nemføres der dimittendundersøgelser. For alle uddannelser gennemføres der en dimittendundersø-
gelse umiddelbart inden uddannelsen skal selvevalueres, dvs. på nuværende tidspunkt hver tredje 
år. 

Ud over dimittendundersøgelser har uddannelserne ofte en mere uformel dialog med dimittender via 
LinkedIn og Facebook. 

Kvalitetsområde 8: Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet

Kvalitetsområdet ’Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet’ omhandler projektarbejde og projekt-
orienterede forløb i samarbejde med virksomheder, aftagerpaneler for uddannelser og udvikling af 
uddannelser i forhold til arbejdsmarkedets behov. 

Projektsamarbejder og projektorienterede forløb (praktikaftaler) 
Et kendetegn ved uddannelserne på Aalborg Universitet er den tætte kontakt mellem de studerende 
og offentlige samt private virksomheder, hvilket ikke mindst skyldes den problemorienterede projekt-
arbejdsform. Erhvervslivets samarbejde med de studerende kan ske i form af enten projektoriente-
rede forløb (praktik), studenterjob eller projektsamarbejde. En virksomheds samarbejde med stude-
rende kan føre en lang række fordele med sig. De studerende får bl.a. mulighed for at afprøve teore-



8

tiske værktøjer, og de tilegner sig derigennem allerede tidligt i studieforløbet værdifulde og erhvervs-
relevante kompetencer. 

Dialog med aftagere 
I henhold til universitetsloven skal universitetet nedsætte et eller flere aftagerpaneler. Alle uddannel-
ser på Aalborg Universitet har et aftagerpanel. Aftagerpanelerne afholder et til to møder årligt, hvor 
uddannelsens kvalitet og relevans drøftes. Aftagerpanelerne er bredt sammensat og kan bl.a. om-
fatte repræsentanter for uddannelsens hovedaftagere og hovedarbejdsområder, private og offentlige 
aftagere, arbejdsgiverorganisationer, faglige organisationer, alumner, institutioner, konsulentvirksom-
heder, censorer og undervisere. 

Aftagerpanelernes formål er at sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne omkring uddan-
nelserne. Aftagerpanelerne skal i den sammenhæng rådgive studienævn om udviklingen af kravene 
på arbejdsmarkedet og uddannelsens relevans og faglige profil. Aftagerpanelerne involveres også i 
udviklingen af nye og eksisterende uddannelser. 

Udvikling af nye uddannelser
Udvikling af nye uddannelser tager afsæt i nuværende og fremtidige behov i det omgivende samfund 
og i det eksisterende uddannelsesudbud. Behov for en ny uddannelse drøftes altid med aftagere for 
at undersøge behovet for uddannelsen, inden en ansøgning udarbejdes. 
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Status på kvalitetssikring af Aalborg Universitets uddannelser 2016

Som en del af Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem på uddannelsesområdet modtager Aal-
borg Universitets bestyrelse årligt en status. Denne status udgør rektoratets årlige ledelsesinforma-
tion til bestyrelsen vedr. kvalitetssikring og –udvikling af universitetets uddannelser. 

Dette notat om kvalitetssikring og –udvikling af universitetets uddannelser indeholder følgende ele-
menter:

 Opsamling på fakulteternes uddannelsesberetninger
 Status på institutionsakkreditering 
 Status på uddannelsesakkreditering
 Orientering om nye, sammenlagte og lukkede uddannelser

Opsamling på fakulteternes uddannelsesberetninger
Jf. Aalborg Universitets ’Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannel-
ser’1 udarbejder alle fakulteter på Aalborg Universitet årligt en uddannelsesberetning, hvor der afrap-
porteres på fakultetets uddannelser med afsæt i kvalitetsområderne i universitetets kvalitetssikrings-
system. Uddannelsesberetningerne drøftes hvert år i direktionen. Efter drøftelsen i direktionen udar-
bejdes der en opsamling på uddannelsesberetningerne, som indgår i den årlige status til bestyrelsen 
på kvalitetsområdet.  

Uddannelsesberetninger for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet blev drøftet på direktionsmødet d. 10. marts, uddannelsesberetning for Det Teknisk-Naturvi-
denskabelige Fakultet blev drøftet i direktionen d. 30. marts, mens uddannelsesberetning for Det 
Humanistiske Fakultet blev drøftet på direktionsmødet d. 25. april. Direktionen tog uddannelsesberet-
ningerne til efterretning. 

1 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser er en del af universitetets kvalitetssikrings-
system, hvor alle uddannelser hvert tredje år bliver evalueret med deltagelse af eksterne eksperter. 
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Herunder følger en kort opfølgning på arbejdet med uddannelsesberetningerne fra 2015 efterfulgt af 
en gennemgang af identificerede udfordringer og indsatser på de enkelte fakulteter. Gennemgangen 
afrundes med en kort opsamling på tværgående udfordringer. 

Gennemgangen af fakulteternes identificerede udfordringer tager udgangspunkt i fakulteternes ud-
dannelsesberetninger. Uddannelsesberetningerne er udarbejdet på baggrund af selvevaluerings-
handlingsplaner og statusrapporter for de enkelte uddannelser. Dekanaterne har inden udarbejdelse 
af uddannelsesberetningerne drøftet selvevalueringshandlingsplanerne og statusrapporterne med 
studieledere, studienævnsformand og relevante institutledere, herunder aftalt proces og konkrete 
handlinger på de konkrete uddannelser. 

Opfølgning på uddannelsesberetninger for 2015
Det Strategiske Uddannelsesråd valgte på baggrund af fakulteternes uddannelsesberetninger for 
2015 tre indsatsområder, som rådet har arbejdet med på tværs af AAU. De tre indsatsområder er 
forskningsbasering, beskæftigelse og frafald.

Forskningsbasering
Indsatsen omkring forskningsbasering har indeholdt aktiviteter som udarbejdelse af nye nøgletal og 
grænseværdier for forskningsdækning, udarbejdelse og implementering af en politik for bemanding 
på uddannelsesniveau og it-understøttelse af nøgletal for forskningsdækning.

Beskæftigelse
På beskæftigelsesområdet er der blevet allokeret ressourcer til en ekstra indsats omkring karrierevej-
ledning, der i højere grad end hidtil målrettes de uddannelser, der har de største udfordringer med at 
få dimittenderne hurtigt i beskæftigelse. Samtidig er der igangsat en analyse af beskæftigelsesområ-
det med henblik på at skabe et mere nuanceret beslutningsgrundlag vedrørende AAU Karrieres frem-
tidige aktiviteter. Analysen skal undersøge eksisterende praksis og effekter på området, på både 
AAU og andre universiteter. Analysen skal tillige afdække eventuelle udfordringer for særlige grupper 
af studerende, herunder internationale studerende. Analysen forventes færdig ultimo 2017.

Frafald
Frafaldsindsatsen har taget udgangspunkt i en indsamling af eksisterende analyser af årsager til fra-
fald på AAU’s uddannelser samt beskrivelser af de aktiviteter, der er igangsat på baggrund af analy-
seresultaterne. Det Strategiske Uddannelsesråd har på den baggrund fået overblik over en række 
årsager til frafald og igangsatte indsatser på AAU. Samtidig har Det Strategiske Uddannelsesråd 
afholdt en temadag om frafald med oplæg fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA om deres igangvæ-
rende frafaldsanalyse samt en forskers bud på årsager til frafald og fastholdelse. Rådet har bl.a. be-
sluttet at nedsætte en task force med repræsentanter fra fakulteterne og Studieservice. Aktiviteterne 
heri igangsættes i efteråret 2017 og vil have fokus på frafald på de studerendes første studieår. 

Gennemgang af fakulteternes identificerede udfordringer og indsatser
Dette afsnit gennemgår på baggrund af uddannelsesberetningerne for 2016 identificerede udfordrin-
ger og iværksatte tiltag for de enkelte fakulteter. Udfordringerne er bl.a. identificeret med udgangs-
punkt i de fakultetsbestemte grænseværdier som et led i AAU’s kvalitetssikringsarbejde.
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Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Optag
Der opleves generelt stor interesse for SAMF uddannelser på AAU. Der er dog udfordringer på en-
kelte konkrete uddannelser, herunder et par masteruddannelser. De fleste uddannelser er allerede 
enten ministerielt dimensioneret eller underlagt selvvalgt adgangsbegrænsning. Der vil i 2017 blive 
søgt om (yderligere) adgangsbegrænsning på udvalgte uddannelser. SAMF har i 2016 fået godkendt 
navneændring af uddannelsen Offentlig innovation og digitalisering til Innovation og digitalisering, 
hvilket fakultetet forventer er mere retvisende for potentielle studerende.

Frafald 
Fakultetet har udfordringer med frafald på en række uddannelser, men udviklingen har været positiv 
siden seneste uddannelsesberetning. Dekanatet har besluttet at nedlægge fællessemesteret (er-
hvervsøkonomi, økonomi, politik & administration samt samfundsfag) i 2017, så de studerende mø-
der den faglighed, de har søgt ind på allerede fra dag 1. SAMF forventer, at dette tiltag sammen med 
frafaldssamtaler og mere uddannelsesspecifikke tiltag som fx brush-up kurser forud for reeksamener 
og øget fokus på modtagelsen af studerende ved studiestart vil reducere frafaldet yderligere frem-
over. EVA har i juni 2017 offentliggjort en delanalyse, der bl.a. fremhæver studiestarten som en vigtig 
faktor for, om de studerende falder fra. 

Studietid og effektivitet 
Generelt er der ikke de store udfordringer med overskridelsen af studietiden på de samfundsviden-
skabelige uddannelser, men enkelte kandidatuddannelser skiller sig dog ud ved at have overskridel-
ser. Studietiden er særligt på kandidatuddannelserne reduceret de seneste år, hvilket fakultetet vur-
derer bl.a. er en konsekvens af et mere målrettet fokus på studerende, der kommer bagefter samt 
mere klare formuleringer af forventninger til de studerende.

Studieintensitet2

SAMF har udfordringer med, at en del studerende ikke bruger nok tid på deres studier. Der er afsat 1 
mio. kr. fra de strategiske midler ved SAMF til at arbejde med at forbedre studieintensiteten både i 
form af nye former for forskningsbaseret uddannelse samt nye faglige studenteraktiviteter, som skal 
motivere de studerende til at bruge mere tid på deres uddannelser (f.eks. læsekredse med deltagelse 
af VIP, debatfora med deltagelse af VIP, direkte inddragelse af studerende i forskning).

Forskningsdækning
På flere uddannelser er der i nogen grad udfordringer med forskningsdækningen. SAMF har indført 
adgangsbegrænsning på en række uddannelser, hvor der var udfordringer med forskningsdæknin-
gen og arbejder endvidere med stillingsplaner, brug af IKT i undervisningen samt med at få de stude-
rende til at arbejde sammen i større grupper.

Ledighed
Ledigheden er en udfordring for fakultetet. 67 pct. af fakultetets kandidatuddannelser ligger i rød ka-
tegori i forhold til de fastlagte grænseværdier. SAMF har allerede en række centralt dimensionerede 
uddannelser, og SAMF har i foråret 2017 fastsat adgangsbegrænsning på uddannelser, som er be-
rørt af ledighed. I 2016 har der bl.a. været arbejdet med praktikmesser, karrieredage, dialog med 
dimittender, mere fokuseret dialog med aftagere, CV-workshops samt kompetenceafklaringsforløb. 

2 Studieintensitet forstås som den samlede tid, den studerende bruger på studiet; dvs. på undervisning, forbe-
redelse, eksamen og andre aktiviteter på uddannelsen. 
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Uddannelsesporteføljen
SUND har fået prækvalificeret en enkelt uddannelse i 2016 (kandidatuddannelsen i muskuloskeletal 
fysioterapi). Fakultetet har få, men relativt store uddannelser, og det centrale for SUND er kvalitet og 
relevans i de eksisterende uddannelser. Medicinuddannelsen (fuldt udbygget med en bestand på 900 
studerende i 2023) vil være i fokus ift. underviserressourcer, fysiske rammer og det ledelsesmæssige 
arbejde. 

Optag
Det samlede optag i 2016 ligger nogenlunde på niveau med de seneste par års optag for så vidt an-
går bachelor- og kandidatuddannelserne. Der er dog tale om udsving i optaget på de enkelte uddan-
nelser. Optaget på bacheloruddannelsen i medicin vil ligesom i 2015 blive øget med 50 studerende i 
2017. SUND’ s udbud af masteruddannelser vil blive analyseret i forbindelse med robusthedsanaly-
sen i 2017 med fokus på den økonomiske robusthed.

Frafald
Frafaldet er aftagende og ligger samlet set relativt lavt ift. de øvrige fakulteter på AAU. Der arbejdes 
især med frafaldet på bacheloruddannelserne i Medicin med industriel specialisering og Idræt. I for-
hold til førstnævnte er der arbejdet med information om uddannelsens indhold og endvidere indført 
adgangsbegrænsning i 2015, og optaget vil blive nedjusteret yderligere i 2017. Der arbejdes endvi-
dere med at identificere tiltag, der styrker de studerendes forudsætninger for at gennemføre en ud-
dannelse på SUND – både ift. faglige forudsætninger og udfordringer med studieformen

Studietid og effektivitet
Fakultetet har generelt fornuftige studietider, men bacheloruddannelsen i Medicin med industriel spe-
cialisering har en overskridelse på 5,3 måneder og bidrager derfor til, at SUND har en høj gennem-
snitlig overskredet studietid på bacheloruddannelserne ift. de øvrige fakulteter. For at reducere studi-
etiden vil der bl.a. blive igangsat analyser af årsager til overskridelse af normeret studietid. 

Studieintensitet
På SUND vil der i 2. halvår af 2017 blive taget stilling til igangsættelse af tiltag, der kan øge studiein-
tensiteten med udgangspunkt i analyser udarbejdet i 1. halvår.

Forskningsdækning
SUND arbejder med at sikre hensigtsmæssige balancer mellem optaget og kapaciteten i forsknings-
miljøerne. Fakultetet anser i denne forbindelse AAU’s politik for bemanding som et godt redskab til 
systematisk dialog mellem studienævnsformænd, studieledere og institutledere.

Ledighed
Dimittenderne fra SUND kommer generelt i beskæftigelse, men ift. de fastlagte grænseværdier er der 
udfordringer med ledighed blandt dimittenderne fra to uddannelser. Det arbejdes på at forbedre infor-
mation til studerende og aftagere ift. uddannelsernes indhold og erhvervssigte; bl.a. igennem udbyg-
gede semesterbeskrivelser og profilfoldere til begge målgrupper. Derudover er der bl.a. iværksat 
samarbejde med AAU Karriere ift. at klæde de studerende bedre på til jobsøgningen, og der er desu-
den besluttet adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.
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Det Humanistiske Fakultet

Optag og dimensionering
Alle ordinære uddannelser på HUM er dimensioneret (2 kandidat- og 2 bacheloruddannelser har 
selvvalgt adgangsbegrænsning). Der er allerede konstateret fald i optaget fra 2017 og denne tendens 
forventes at fortsætte som følge af den fulde indfasning af dimensioneringen frem mod 2020. Enkelte 
uddannelser nåede ikke deres loft i 2016 og arbejder med at styrke rekrutteringen, så de får flere mo-
tiverede studerende; bl.a. gennem samarbejde med gymnasierne og overvejelser om at indføre be-
grundede ansøgninger, optagelsessamtaler eller optagelsesprøver på visse studier.

HUM oplever et stigende antal studerende på efter- og videreuddannelsesområdet og forventer at 
vækste yderligere på dette område. Det kan ske gennem et øget udbud af korte forløb samt nye ma-
steruddannelser. En indsats der også indgår i Det Humanistiske Fakultets strategi, som forventes 
udmøntet i 2017 og 2018. 

Frafald
Fakultetet har udfordringer i forhold til frafald på nogle uddannelser. Problemerne er størst på bachel-
oruddannelserne, hvor hver fjerde falder fra inden for det første år. Der er fokus på i højere grad at 
rekruttere målrettede, motiverede studerende – og at fastholde dem; bl.a. ved at højne indgangsni-
veauet og forbedre forventningsafstemningen gennem tydeligere information over for potentielle an-
søgere. Der arbejdes også med at øge fastholdelsen gennem styrkelse af det faglige og sociale stu-
diemiljø. Fx er studiemiljøet i Kroghsstræde 3 forbedret med langt flere studiearbejdspladser, som 
blev taget i brug i forårssemesteret 2017. I 2017 bliver der allokeret flere ressourcer til dansk og 
sproguddannelserne, blandt andet mhp. at understøtte PBL gennem flere vejlederressourcer. Der er 
endvidere indført en procedure for udskrivning af ikke-fremmødte studerende, hvilket vil bidrage til en 
teknisk reducering i frafaldet. Der igangsættes derudover et etårigt udviklingsprojekt (2017-2018), der 
skal fremkomme med handleforslag til mindskelse af frafald og styrkelse af fastholdelse. 

For at styrke dialogen med de studerende har HUM etableret et studenterråd i 2016, hvor næstfor-
mændene i studienævnene mødes 2 gange årligt. Rådet skal levere input til fakultetets arbejde med 
at formulere indsatser, der kan styrke kvaliteten i uddannelserne. 

Studietid og effektivitet
Fakultetet oplever en svagt stigende tendens i den overskredne studietid. HUM vil igangsætte analy-
ser af, hvad der har betydning for om de studerende bliver forsinket i løbet af deres studier. Det skal 
bruges til at skabe vidensdeling på tværs af fakultetet om virksomme tiltag til at nedbringe studieti-
den.  

Studieintensitet
Studiemiljøundersøgelsen 2016 viste, at de humanistiske studerendes studieintensitet kan styrkes, 
og området fremhæves som et fremadrettet fokusområde. Fakultetet har som mål at øge studenter-
motivationen og studieintensiteten, bl.a. ved at sikre en bedre udnyttelse af læringspotentialet i pro-
jektarbejdsformen. Derudover vil HUM, som en del af handleplanen for 2017-2018, arbejde med hel-
dagsplanlægning for de studerende, hvilket skal bidrage til at udvikle gode studievaner.

Forskningsdækning
HUM oplever problemer med at overholde de fastlagte grænseværdier for nogle få uddannelser. Der, 
hvor der er anvendt DVIP for midlertidigt at afhjælpe problemer med at rekruttere fastansat videnska-
beligt personale, er der udarbejdet planer for nyansættelse af VIP-personale.
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Ledighed
Fakultet oplever udfordringer med høje ledighedsniveauer for flere uddannelser. Indfasningen af di-
mensionering forventes at forbedre dette billede på sigt. Der arbejdes på at indarbejde beskæftigel-
sesfremmende forløb i studieordningerne. Derudover er flere kandidatuddannelser tilknyttet AAU 
Karriere, og der er indledt samarbejde med Jobcenter Aalborg og Familie- og Beskæftigelsesforvalt-
ningen i Aalborg Kommune vedrørende ledighedsudfordrende uddannelser for at øge kendskabet til 
de enkelte uddannelser og dimittendernes kompetencer hos potentielle aftagere. Et konkret produkt 
af dette samarbejde er udarbejdelse af fakta-ark for hver kandidatuddannelse målrettet aftagerne.   

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet 

Opdeling af fakulteter og uddannelsesporteføljen
Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet er pr. 1. januar 2017 blevet opdelt i hhv. Det Tekniske 
Fakultet for IT og Design (TECH) samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEE-
RING). Indeværende uddannelsesberetning er udarbejdet for det samlede TEK-NAT, da det vedrører 
2016.

TEK-NAT reducerer uddannelsesporteføljen med 17 uddannelser pr. 1. september 2017. Heraf er 7 
som følge af uddannelser, der lukker ned. De resterende 10 som følge af sammenlægninger.

Optag og rekruttering
Det samlede optag på bachelor- og kandidatuddannelserne er svagt stigende. Dekanatet har beslut-
tet at søge om adgangsbegrænsning på flere af fakultets uddannelser i 2017 for at sikre et mere sta-
bilt optag. 

Fakultetet arbejder endvidere med tiltag som mere målrettet markedsføring samt tiltag der skal 
fremme kendskabet blandt gymnasieelever. Optaget på masteruddannelserne er generelt lavt og 
svingende over årene, og det følges løbende ift. drøftelser angående uddannelsernes bæredygtig-
hed. 

Frafald 
På en række bacheloruddannelser (inkl. professionsbacheloruddannelser) er der højt frafald. For at 
reducere frafaldet er der iværksat en række uddannelsesspecifikke tiltag såsom kommunikative tiltag 
i forhold til forventninger til uddannelsernes indhold og erhvervssigte, detaljerede analyser af frafald 
og analyser af studieordninger og efterfølgende revisioner. Indførelse af studiestartsprøver på flere 
bachelor- og diplomingeniøruddannelser samt adgangskrav på 4 i matematik på 40 af fakultetets 
uddannelser skal også bidrage til at reducere frafaldet. Fakultetet samarbejder desuden med prode-
kaner på de tekniske og naturvidenskabelige fakulteter på landets øvrige universiteter ift. at få mulig-
gjort indførelse af studiestartsprøver på kandidatuddannelserne.

Studietid og effektivitet
Over halvdelen af bacheloruddannelserne (inklusive professionsbacheloruddannelser) viser fine tal 
angående studietid, der ligger inden for de fastsatte grænseværdier. Dog er der også udfordringer på 
en række bacheloruddannelser (og professionsbacheloruddannelser). På kandidatuddannelserne er 
der dels mange uddannelser, hvor de studerende gennemsnitligt færdiggør studiet hurtigere end for-
ventet og dels nogle enkelte kandidatuddannelser, hvor den overskredne studietid er på 5 måneder 
eller mere (6 ud af 83 kandidatuddannelser i alt). Fakultetet har fokus på at analysere årsagerne bag 
dette, hvilket skal følges op af endnu ikke fastlagte tiltag.  
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Studieintensitet
På baggrund af den centrale Studiemiljøundersøgelsen 2016 vil TECH og ENGINEERING fremadret-
tet have særligt fokus på at øge de studerendes studieintensitet på de uddannelser, hvor der er be-
hov for det. Der er i gangsat en række tiltag, der har fokus på de studerendes fysiske tilstedeværelse 
på uddannelserne; fx skemalagt projektarbejde samt yderligere obligatoriske opgaver.  

Forskningsdækning
De kvantitative nøgletal indikerer ikke udfordringer generelt. Fakultetet har aftalt en række tiltag for 
de uddannelser, der har forbedringspotentiale; herunder ansættelse af yderligere personale, inddra-
gelse af VIP-personale fra andre miljøer samt et generelt fokus på drøftelse af bemandingsplaner.

Ledighed 
På i alt 17 kandidatuddannelser har der været udfordringer med ledighed (der er opgjort ledighedstal 
for i alt 43 kandidatuddannelser). Forskellige kommunikative tiltag er sat i værk; fx tiltag rettet mod 
nuværende studerende og aftagere omkring uddannelsernes indhold og erhvervssigte samt beskri-
velser af dimittendernes kompetencer i relation til at imødekomme arbejdsmarkedets behov. Dette 
sker bl.a. igennem udbyggede semesterbeskrivelser, udvikling af samarbejdet med private og offent-
lige virksomheder vedr. studenterprojekter samt profilfoldere til begge målgrupper.

Kort opsamling på uddannelsesberetninger 2016
Fakulteterne har generelt fornuftige optag, men ønsker at styrke indsatsen i forhold til at rekruttere 
egnede og motiverede studerende, så frafaldet kan reduceres yderligere. For at reducere frafaldet 
arbejder fakulteterne bl.a. med tiltag som bedre kommunikation om indhold i og forventninger til de-
res uddannelser samt overvejelser om karakterkrav eller adgangsprøver. Fakulteterne opfordrer des-
uden til, at der arbejdes videre med de igangsatte tværgående initiativer på frafaldsområdet, jf. afsnit-
tet om opfølgning på uddannelsesberetningerne for 2015. 

Fakulteterne på AAU ligger generelt lavt på overskredet studietid sammenlignet med de øvrige uni-
versiteter. I forhold til ledighed har fakulteterne, udover de allerede igangsatte indsatser, iværksat en 
række tiltag; herunder styrket samaarbejde med aftagere og udarbejdelse af profilfoldere for uddan-
nelser. 

I forhold til forskningsdækning er der på enkelte uddannelser udfordringer i forhold til at sikre de stu-
derende tilstrækkelig kontakt til VIP’ere. Dimensionering samt arbejde med rekrutteringsplaner og 
Politik for bemanding forventes fortsat at trække tallene i den rigtige retning. 

Studieintensiteten er i fokus på alle fakulteter. Aalborg Universitets studiemiljøundersøgelse fra 2016 
viser, at nogle studerendes studieintensitet ligger under normen for et fuldtidsstudium (ca. 42 timer 
pr. uge). HUM og TEKNAT arbejder bl.a. med tiltag som mere skemalagt projektarbejde og heldags-
planlægning for de studerende mhp. at få indarbejdet gode studievaner. 

Indsatsområder fremadrettet
På baggrund af ovenstående opsamling har Det Strategiske Uddannelsesråd besluttet, at forsknings-
basering, beskæftigelse og frafald fastholdes som tværgående indsatsområder, og at studieintensitet 
tilføjes som indsatsområde i det kommende år.  

I forhold til studieintensitet har Det Strategiske Uddannelsesråd nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
udvikle en fælles tværfakultær model for studieaktivitet samt minimumsmålsætninger for antallet af 
undervisnings- og vejledningstimer på AAU’s uddannelser. Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet i 
august og forventes at afslutte arbejdet i januar 2018. Der arbejdes ligeledes med at klæde tutorerne 
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ved AAU bedre på til at tage imod de nye studerende og skabe de rette forventninger om, hvad 
AAU’s studiekultur betyder ift studieintensitet. I første omgang er der udformet et fælles værdigrund-
lag for tutorerne, der lægger vægt på, at studieintensitet tales op, og målet er i det kommende år at 
se nærmere på studiestarten.
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Status på institutionsakkreditering 

Aalborg Universitet påbegyndte institutionsakkrediteringsprocessen i 2015 og i juni 2016 tildelte Ak-
krediteringsrådet universitetet en betinget positiv institutionsakkreditering. Siden sommeren 2016 har 
Aalborg Universitet derfor arbejdet systematisk med at rette op på de forhold, som lå til grund for den 
betingede akkreditering. Universitet er nu i gang med en opfølgende genakkrediteringsproces, der 
skal afdække, om universitetets kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbejde har nået et niveau, der 
berettiger til en positiv institutionsakkreditering. Såfremt institutionen ved den fornyede afgørelse le-
ver fuldt op til betingelserne for en positiv akkreditering, vil institutionen opnå en positiv institutionsak-
kreditering, gældende i 6 år.

Proces for genakkreditering
Processen for genakkreditering af Aalborg Universitet er således:
 

Dato Aktivitet

16. aug. 2017
AAU’s frist for indsendelse af supplerende selvevalueringsrapport til Danmarks Akkredite-
ringsinstitution. 

26. sep. 2017 Panelets indledende møde med rektor, prorektor og prodekaner for uddannelse

27.-28. sep. 2017 Audit trails udvælges og AAU modtager de endelige audit trails d. 28. september

27. okt. 2017
AAU indsender dokumentationsmateriale til audit trails til Danmarks Akkrediteringsinstitu-
tion

20.-22. nov. 2017 Panelbesøg på AAU

1. mar. 2018 Akkrediteringspanelets rapportudkast sendes i høring på AAU

20.-21. jun. 2018 Akkrediteringsrådet træffer afgørelse

Supplerende selvevalueringsrapport
Aalborg Universitet sendte d. 16. august 2017 den supplerende selvevalueringsrapport samt bilag til 
Danmarks Akkrediteringsinstitution. Selvevalueringsrapporten indeholder hovedsageligt en beskri-
velse af de mange tiltag, som universitetet har foretaget for imødegå akkrediteringspanelets kritik. 
Grundlaget for den betingede akkreditering var følgende kritikpunkter: 
 
Forskningsdækning:

• Anvendelsen af nøgletal for forskningsdækning bør ske årligt frem for hvert tredje år. 
• Nøgletal for forskningsdækning bør anvendes ved bemandingsplanlægning.

Selvevaluering af uddannelser:
• Der er brug for rammer for en kvalitativ diskussion af forskningsbasering og faglig profil sær-

ligt på tværfaglige uddannelser.
• Mere fokus på en samlet analyse og diskussion af den enkelte uddannelse, herunder de mere 

langsigtede udviklingsmuligheder og uddannelsens svagheder, styrker og potentialer i et 
samlet perspektiv. 

• Efterlysning af mere ensartede og klart kommunikerede forventninger til de eksterne eksper-
ters rolle og profil samt opgavens omfang. 
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Opfølgning vedr. studiemiljø:
• Ikke tilstrækkelig systematisk opfølgning på de studerendes tilbagemeldinger om studiemiljø, 

herunder kritik af manglende grupperum samt problemer med videokonferenceudstyret.

Panelbesøg
Akkrediteringspanelet vil efter modtagelsen af den supplerende selvevalueringsrapport foretage to 
besøg på Aalborg Universitet. Besøgene finder sted i september og november 2017 og har til hensigt 
at give panelet et grundlag for at kunne vurdere, om kvalitetssikringssystemet og de beskrevne pro-
cesser er velfungerende i praksis. Vurderingen tager bl.a. afsæt i panelets udvalgte audit trails, som 
de særligt vil have fokus på ved andet besøg, hvor de holder møder med ledelsen på forskellige or-
ganisatoriske niveauer, undervisere og studerende samt eksterne faglige eksperter og aftagere, der 
har relation til de uddannelser, der er udpeget til at indgå i de fastsatte audit trails.

Afgørelse på institutionsakkreditering
Den 1. marts 2018 modtager Aalborg Universitet akkrediteringspanelets rapport i høring, og i juni 
2018 får Aalborg Universitet den endelige afgørelse på institutionsakkreditering. I første proces af en 
institutionsakkreditering er det muligt at få tildelt en betinget akkreditering, men i en efterfølgende 
genakkrediteringsproces vil institutionen kun have mulighed for at få enten en positiv institutionsak-
kreditering eller afslag på institutionsakkreditering. I nedenstående skema er konsekvenserne ved 
disse afgørelser beskrevet:

Afgørelse Vurdering Konsekvens
Positiv Kvalitetssikringssystemet er – evt. med 

undtagelse af få, klart afgrænsede pro-
blemstillinger – velbeskrevet, velargu-
menteret og velfungerende i praksis.

Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye 
uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og 
godkendt, samt foretage justering af eksisterende 
uddannelser.

Afslag Der er flere væsentlige mangler i institu-
tionens kvalitetssikringssystems opbyg-
ning eller funktion i praksis.

Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye ud-
dannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende 
uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en 
turnusplan.

Status på Institutionsakkreditering for øvrige universiteter
- DTU og SDU opnåede i 2015 en positiv institutionsakkreditering. 
- CBS og ITU opnåede i 2015 en betinget institutionsakkreditering. I 2016 fik begge universite-

ter efter genakkrediteringsprocessen en positiv institutionsakkreditering. 
- KU og AU opnåede i 2017 en betinget institutionsakkreditering. 
- RUC påbegynder institutionsakkrediteringsprocessen i 2018. 
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Status på uddannelsesakkreditering

Universitetets uddannelser indgår via en fastlagt turnusplan i uddannelsesakkrediteringer, indtil uni-
versitetet har opnået en positiv eller betinget institutionsakkreditering. Uddannelser med en betinget 
akkreditering skal dog gennemgå en ny uddannelsesakkreditering, selvom universitetet opnår en 
positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering.  

I afgørelsesbrevet vedr. institutionsakkreditering af Aalborg Universitet bemærkede akkrediteringsrå-
det, at det havde lagt vægt på, at AAU på daværende tidspunkt havde en række uddannelser, hvor 
der var truffet afgørelse om en betinget positiv akkreditering. Siden akkrediteringsrådets afgørelse 
vedr. betinget institutionsakkreditering er 18 uddannelser blevet akkrediteret positivt. Aalborg Univer-
sitet har herefter ingen uddannelser med betinget positive akkrediteringer. De konkrete uddannelser 
kan ses nedenfor:

Det Humanistiske Fakultet

 Bachelor i kommunikation og digitale medier, campus Aalborg
 Bachelor i kommunikation og digitale medier, campus København 
 Kandidat i Informationsvidenskab (engelsk), campus Aalborg 
 Kandidat i informationsvidenskab (engelsk), campus København
 Kandidat i interaktive digitale medier, campus Aalborg
 Kandidat i kommunikation, campus Aalborg 
 Kandidat i kommunikation, campus København

Det Tekniske-Naturvidenskabelige Fakultet

 Bachelor i medialogi (engelsk), campus Aalborg
 Bachelor i medialogi (engelsk), campus København
 Bachelor i kemi og bioteknologi (engelsk) campus Esbjerg
 Kandidat i medialogi (engelsk), campus Aalborg
 Kandidat i medialogi (engelsk), campus København
 Kandidat i medialogi (engelsk), campus Esbjerg
 Kandidat i værdikæder og teknisk ledelse (engelsk), campus København
 Kandidat i kemiteknik (engelsk), campus Esbjerg
 Kandidat i olie- og gasteknologi (engelsk), campus Esbjerg

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

 Bachelor i jura, campus Aalborg 
 Kandidat i jura, campus Aalborg 

Orientering om nye, sammenlagte og lukkede uddannelser

Godkendelse af nye uddannelser i 2016

Alle nye uddannelser og nye uddannelsesudbud skal med akkrediteringsloven fra 2013 prækvalifice-
res og godkendes af ministeren før oprettelse. I denne proces vurderes det, hvorvidt den nye uddan-
nelse er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. 
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Aalborg Universitet har i 2016 fået en positiv prækvalifikation af følgende uddannelse på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet:

 Kandidat i muskuloskeletal fysioterapi, campus Aalborg

Efter den positive prækvalifikation skal uddannelsen opnå en positiv uddannelsesakkreditering i Ak-
krediteringsrådet. Ansøgningen om uddannelsesakkreditering er afsendt, og det forventes, at uddan-
nelsesakkrediteringen afgøres i marts 2018.

Ansøgninger om nye uddannelser i 2017

I 2017 ansøger universitetet om prækvalifikation af følgende uddannelser:

 Bachelor i Data Science, campus Aalborg
 Kandidat i Data Science, campus Aalborg
 Kandidat i robotteknologi (engelsk), campus Aalborg
 Master i Public Governance (MPG), campus Aalborg

Hvis Aalborg Universitet opnår en positiv institutionsakkreditering i juni 2018, kan de uddannelser, 
der opnår en positiv prækvalifikation, udbydes uden en efterfølgende uddannelsesakkreditering ved 
Akkrediteringsrådet. 

Godkendelse om sammenlægning af uddannelser i 2016

Fra 1. september 2015 er det muligt at ansøge ministeren om sammenlægning af eksisterende ud-
dannelser på de videregående uddannelser. Aalborg Universitet har som led i det løbende arbejde 
med at udvikle uddannelsesporteføljen ansøgt og fået godkendelse til sammenlægning en række ud-
dannelser. Dette betyder, at 16 uddannelser er blevet reduceres til 6 med virkning fra september 
2017: 

Det Tekniske-Naturvidenskabelige Fakultet

Uddannelser, der sammenlægges Ny sammenlagt uddannelse
 Bachelor i i byggeri og anlæg; bygge- og anlægs-

konstruktion
 Bachelor i byggeri og anlæg; indeklima og energi
 Bachelor i byggeri og anlæg; vand og miljø
 Bachelor i byggeri og anlæg; veje og trafik

 Bachelor i byggeri og anlæg, 
campus Aalborg

 Kandidat i bioteknologi  
 Kandidat i medicinsk bioteknologi

 Kandidat i Bioteknologi (engelsk), 
campus Aalborg  

 Kandidat i bygningsinformatik  
 Kandidat i byggeledelse

 Kandidat i byggeledelse og bygningsinformatik 
(engelsk), campus Aalborg

 Kandidat i signalbehandling og beregning  
 Kandidat i akustik og audioteknologi               

 Kandidat i signalbehandling og akustik 
(engelsk), campus Aalborg
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 Kandidat i vand og miljø
 Kandidat i miljøteknologi

 Kandidat i vand og miljø (engelsk), 
campus Aalborg

 Kandidat i indlejrede softwaresystemer
 Kandidat i datalogi (IT)
 Kandidat i datahåndtering 
 Kandidat i maskinintelligens 

 Kandidat i datalogi (engelsk), campus Aalborg

Lukning af uddannelser 

Herudover er der taget beslutning om lukning af følgende 9 uddannelser: 

 Diplomingeniør i nanoteknologi, campus Aalborg 
 Diplomingeniør i elektronik og datateknik, campus Aalborg
 Kandidat i Global Innovation Management (engelsk), campus Aalborg
 Master i bioteknologi, campus Aalborg 
 Master i bioteknologi, campus København
 Master i matematik, campus Aalborg
 Master i teknologiledelse (geoinformatik), campus Aalborg
 Master i bæredygtig omstilling, campus København
 Master i bæredygtig omstilling, campus Aalborg

Der vil ske en løbende afvikling af de ovenstående sammenlagte og lukkede uddannelser, hvilket vil 
sige, at allerede optagne studerende på eksisterende uddannelser vil kunne færdiggøre deres ud-
dannelser inden for rammerne af det gældende regelsæt. 

Desuden er der i forbindelse med Aalborg Universitets strategi igangsat et arbejde med at gennemgå 
den samlede uddannelsesportefølje på baggrund af en række vedtagne robusthedsprincipper og in-
dikatorer. Det forventes, at denne gennemgang vil reducere antallet af uddannelser yderligere.
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Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.
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Sagsnr.: 2013-012-000OpOo
Dato: 28. november 2013 

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder i 2017

Mandag den 18. december 2017
 Godkendelse af budget 2018
 Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2017
 Godkendelse af AAU’s investeringspolitik for 2018
 Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Universitet
 Input til indstillingsorgan vedr. nye eksterne medlemmer
 Valg til indstillings- og udpegningsorgan
 National evalueringsrapport om dimensionering på universiteter, professionshøjskoler og er-

hvervsakademier (såfremt rapporten er kommet, ellers udskydes punktet til 12. februar 
2018)

 Resultat af spørgeskema til respondenter vedr. rekrutteringskampagnen MAKE IT REAL (rek-
tors orientering)

 Status på ligestilling og diversitet (meddelelsespunkt)

Bestyrelsesmøder i 2018

Mandag den 26. februar 2018
 Godkendelse af dagsorden
 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde mandag den 18. december 2017
 AAU Benchmark med sektoren
 Ønsker til programpunkter ved besøg på NTNU 22-23/10 2018
 Godkendelse af mødeplan 2019
 Orientering fra bestyrelsesformanden
 Orientering fra rektor 

Mandag den 9. april 2018
 Godkendelse af dagsorden
 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde mandag den 12. februar 2018

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler: 
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2017-012-00024
Dato: 01-10-2017

Telefon: 9940 9493
E-mail: hph@adm.aau.dk

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23 - 24.10 2017
Pkt.: 9
Bilag: B



2

 Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat til årsrapport 2017
 Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2017, herunder afrapportering på målopfyl-

delse af udviklingskontrakten og periodeopfølgning 3-2017
 Status på strategi- og handleplaner – rektors orientering
 Orientering fra bestyrelsesformanden
 Orientering fra rektor 

Tirsdag den 26. juni 2018 (formiddag med dekaner)
 Godkendelse af dagsorden
 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 9. april 2018
 Orientering om 1. periodeopfølgning 2018
 Evaluering af bestyrelsens arbejde
 Orientering fra bestyrelsesformanden
 Orientering fra rektor
 Status på ligestilling og diversitet
 Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering

Planlagte, men ikke datosatte punkter 

 Emner til kommende temadrøftelser i bestyrelsen (fx i fm afrapportering på strategi):
- Drøftelse af forskning
- Drøftelse af mønsterbrydning som målsætning
- Overvejelser af optagelsesformer (studentermassen på AAU, herunder effekten af dimen-

sionering)
- Definition og drøftelse af internationalisering

 Faste årlige punkter vedr. kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø 
 Drøftelse af valg 
 Drøftelse af miljøpolitik



INDSÆT STEMPEL HER

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Sagsnr: 2017-012-00024
Dato: 01-10-2017

Eventuelt

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling Sekretariatet er blevet kontaktet af bestyrelsesmedlem Torben Möger Pedersen, som har 
andre forpligtigelser om eftermiddagen den 26. februar, hvor møde 1-18 er flyttet til. Torben 
forespørger, om det er muligt at afholde mødet i København, da han så har mulighed for at 
deltage

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter om møde 1-18 skal afholdes i Aalborg eller 
København

 

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

                      

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler
Merete Wolder Lange

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-17, 23+24/10 2017
Pkt.: 9
Bilag: C
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