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Indledning 
Aarhus Universitet er godt på vej mod opfyldelsen af udviklingskontrakten med Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling (MVTU) for 2005. I løbet af 2005 er der blevet arbejdet 
med de overordnede opgaveområder i udviklingskontrakten. På ledelsesseminaret i august blev 
der gjort status over arbejdet med at opfylde de enkelte resultatmål. Flere resultatmål er opfyldt 
og der er god fremdrift i arbejdet med at opfylde de øvrige. 
 
Forskning 
På forskningsområdet er der for hvert af de seks fokusområder udpeget en ansvarlig 
forskningsleder, der skal sikre den overordnede koordinering af aktiviteterne, ligesom der er 
udarbejdet detaljerede aktionsplaner. Områderne: Globalisering, Vidensamfundet, Religion 
som Normsætter, Nanoteknologi, Molekylærmedicin og Teoretisk Naturvidenskab vil således 
hurtigt blive synlige i Aarhus Universitets profil. (se bilag til pkt. 4.B). For Nanoteknologi og 
for Molekylær sundhedsvidenskab vil satsningen forudsætte at de bygningsmæssige rammer 
forbedres. Konkrete løsninger hertil er under udarbejdelse. Herudover overvejer 
universitetsledelsen, hvorledes universitetet bedst kan positioneres i den forøgede konkurrence 
der er om forskningsmidlerne. Konkret er det hensigten at sikre ressourcer til strategiske 
satsninger forud for kommende ansøgningsrunder til de statslige fonde og råd. 
 
Uddannelse 
På uddannelsessiden er der udarbejdet udkast til en række af de nye uddannelser, som UK2 
lægger op til. Disse uddannelser vil blive iværksat så snart bestyrelsens og ministeriets 
godkendelser foreligger. Under UK2 er der tale om 4 civilingeniøruddannelser, en uddannelse i 
moderne arabisk samt en engelsksproget kandidatuddannelse i International Studies. Dermed 
er der taget konkrete skridt både mod erhvervsorienterede uddannelser og mod det 
internationale uddannelsesmarked. (se bilag til pkt. 5). Envidere undersøges det, hvorledes en 
højtprofileret Graduate School in Engineering bedst kan placeres i universitetets struktur. 
Herudover vil universitetet overveje, hvorledes initiativet omkring arabisk sammen med 
universitetets gode erfaringer fra områdestudier (Asien, Latinamerika) kan indgå i et nyt 
uddannelseskoncept med tilknytning til Globaliseringsinitiativet.  
 
Strategisk samarbejde 
Med henblik på at styrke universitetets rolle i eventuelle fremtidige konsortiedannelser og det 
strategiske samarbejde inden for de videregående uddannelser, har universitetet med 
Ingeniørhøjskolen i Århus og med Handelshøjskolen i Århus konsolideret det fælles arbejde 
omkring henholdsvis civilingeniøruddannelserne og uddannelsen i moderne arabisk. Derudover 
er fordele og ulemper ved en fusion med Handels- og Ingeniørhøjskolen beliggende i Herning 
blevet belyst, og en fusionsansøgning er indgivet til MVTU samt Undervisningsministeriet. (se 
bilag til pkt. 4.D). Udover disse konkrete resultater under UK2 arbejder universitetet aktivt 
med at sikre et udbygget samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aarhus 
Universitetshospitals afdeling i Aalborg med henblik på, at der skal kunne gennemføres et fuldt 
klinisk overbygningsstudium på Aalborg Sygehus. Endelig er universitetet involveret i 
overvejelser om, hvordan det bedst kan indgå i et udbygget samarbejde om 
erhvervsudviklingen først i den midtjyske region men reelt nationalt. 
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Internationalisering 
Universitetets program for gæsteprofessorer fortsætter og søges yderligere styrket ligesom der 
arbejdes for at forøge intensiteten i universitetssamarbejdet under de eksisterende aftaler. Der 
kan konstateres en vis ubalance mellem antallet af udenlandske studerende i Aarhus og de der 
rejser ud herfra. På forskningsområdet står universitetet stærkt med en række fag i international 
klasse med et vidt forgrenet internationalt netværk. Det overvejes, hvorledes universitetet på en 
mere systematisk og synlig måde kan forbedre sin internationale profil. 
 
Kvalitetetsudvikling 
I forbindelse med kvalitetsudvikling og benchmarking er det universitetets ønske at der skal 
tages proaktive men realistiske skridt. MVTU overvejer sin position og repræsentanter for 
ministeriet kommer til Aarhus den 2. november 2005 for at drøfte sagen. På nuværende 
tidspunkt har Aarhus universitet taget initiativ til at sondere muligheden for et samarbejde med 
universiteterne i Bergen, Edinburg, Gøteborg, Helsinki, Kiel og Utrecht på dette område. I 
første omgang vil rektorerne for disse universiteter mødes i oktober. Derefter er planen, at 
samle nøglemedarbejdere til et arbejdsmøde om benchmarking i den første halvdel af 2006 
som indledningen til et længerevarende samarbejde om gensidig benchmarking universiteterne 
imellem. Lokalt arbejder Aarhus Universitet på at etablere den nødvendige infrastruktur for 
rutinemæssig overvågning af indikatorerne (ikke-økonomiske nøgletal) for resultatmålene i 
udviklingskontrakten. (se bilag til pkt. 4.F) 
 
Finanslovsrammen 
Universitetet er opmærksom på, at MVTU ikke ser en sammenhæng mellem 
udviklingskontrakten og finanslovsrammen. På sigt er dette forhold uholdbart. Imidlertid kan 
det konstateres, at der selvom der ikke foreligger en samlet plan fra Regeringen om, hvorledes 
Barcelona-målene skal nås, så vil der ske en yderligere forskydning af balancen mellem 
basisbevillingerne og de ressourcer, universitetet skal konkurrere sig til. Derfor er det 
afgørende vigtigt, at Aarhus Universitet styrker sine spidskompetencer, men også at der 
konkret lægges en plan for, hvorledes universitetet som et kvalitetsbevidst og bredt universitet 
kan sikre sin fagprofil. Aarhus Universitet har ikke beklaget sig og selvfølgelig vil universitetet 
bruge af sine reserver for at stå stærkest muligt, men samtidig skal det konstateres, at den 
strategi kun kan anvendes een gang, og at situationen for finansår 2007 vil blive afgørende 
anderledes. Udfaldet af Globaliseringskommissionens overvejelser er derfor afgørende for 
universitetets strategi på kort sigt. 
 
Tidsplan for UK3 (2006-2008) 
Den nuværende udviklingskontrakt udløber med udgangen af 2005. Ministeriets overordnede 
tidsplan for UK3 er følgende: (i) Januar 2006: Aarhus Universitet fremsender udkast til 
udviklingskontrakten. (ii) Januar-marts 2006: Kontraktdrøftelser mellem ministeriet og 
universitetet. (iii) 1. april 2006: Sidste frist for underskrivelse af kontrakter. Universitetets 
interne tidsplan bliver som følge heraf: (i) November 2005: Forslag til UK3 fremlægges på 
bestyrelsesmødet. (ii) December 2005: Færdigt udkast til UK3 fremlægges på 
bestyrelsesmødet. (iii) Februar 2006: Evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde. 


