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Den danske økonomi er drevet af innovation og fortsat udvik-

ling af ideer, produkter og processer, der skaber jobs, økono-

misk vækst og velfærd. Den primære kilde til den danske vel-

stand er dermed viden og uddannelse. Og universiteterne er 

centrale bidragsydere hertil. De danske universiteter har gen-

nem et tæt samarbejde med myndigheder og virksomheder 

udviklet sig til stærke internationale videninstitutioner, der leve-

rer uddannelse og forskning af høj standard. 

Et moderne universitet er en krumtap i vidensamfundet. Ved at 

forske til det højeste niveau kan universiteterne bidrage med 

unik ny viden, indsigt og løsningsforslag. Endvidere bidrager 

universiteterne gennem forskningsbaseret uddannelse til udvik-

lingen af kommende generationer af videnmedarbejdere og 

videnentreprenører. Det centrale for universiteternes bidrag til 

den innovative videnøkonomi er således forskningsbaseringen, 

der dermed sætter rammen for universiteternes opfattelse af 

definition; ”videnbaseret innovation”. 

For Aarhus Universitet er det et grundvilkår, at universiteter skal 

bidrage til at løse de store udfordringer vi står overfor som sam-

fund. Lokalt og globalt. Som institution vil vi organisere os såle-

des, at vi på tværs af stærke fagligheder kan finde nye løsnin-

ger på nye og komplekse udfordringer. Ligeledes er det et 

grundvilkår for Aarhus Universitet, at løsninger skal finde i fæl-

lesskab. Fællesskab mellem forskere fra forskellige fagområder, 

mellem forskere og studerende og mellem universitet og virk-

somheder, myndigheder og civilsamfund. Med rammen ”Dybe-

re sammenhænge” ønsker Aarhus Universitet at sidestille forsk-

ning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling og disse 

sidestillede aktiviteter er gensidigt afhængige. Endvidere ligger 

det i ”Dybere sammenhænge”, at Aarhus Universitet i stigende 

grad fokuserer på at arbejde interdisciplinært, for dermed at 

kunne bidrage til de stadigt mere komplekse samfundsudfor-

dringer. 

Som universitet rækker vores ansvar længere end alene den 

gode forskning og uddannelse. Vi skal engagere os i at sikre, at 

vores viden og kompetencer bliver bragt i spil. I et vækstper-

spektiv betyder det, at vi skal kunne samarbejde med de stør-

ste danske og internationale videnvirksomheder ligesom vi skal 

kunne samarbejde med små og mellemstore lokale virksom-

heder. Samtidig skal vi kunne føre vores ideer tæt nok på mar-

kedet til, at investorer og erhvervsfolk meningsfyldt kan overta-

ge dem. Ligeledes skal vi gennem vores uddannelser ikke ale-

ne give de studerende stærke faglige kompetencer, vi skal og-

så give mulighed for at kombinere faglighed med evnen til at 

skabe værdi på baggrund af denne faglighed. 

 

 

 

 

 

 

 

1. UNIVERSITETERNES BIDRAG TIL VI-
DENBASERET INNOVATION 
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Universiteterne bør spille en aktiv rolle i arbejdet med at ud-

forme den nationale innovationsstrategi, og universiteterne bør 

være den drivende kraft i selve udmøntningen af innovations-

strategien. Universiteterne kan som lokomotiv bidrage til, at der 

skabes et endnu stærkere og mere sammenhængende inno-

vationssystem i Danmark. For at løfte innovationshøjden og 

produktiviteten i Danmark skal alle være skarpe til det, de gør, 

og samtidig samarbejde og sikre, at alle led i innovationskæ-

den kommer til at hænge bedre sammen. 

Videninstitutionernes bidrag til innovation og vækst er ikke kun 

en dansk dagsorden. Den er global. Danmark står over for 

grænseoverskridende og fælles problemer, der kalder på løs-

ninger, som kræver kvalitet og specialisering, men også på 

samarbejde på tværs af fag, sektorer og grænser. Quick fixes 

findes og dur ikke. Der er brug for et langt seriøst træk – et 

stærkt og ”sømløst” innovationssystem, der fremmer innovati-

onskulturen i Danmark: iværksætterlysten i uddannelsessyste-

met, i forskning, i virksomheder og i den offentlige sektor. 

Den kommende danske innovationsstrategi bør derfor være 

ambitiøs i forhold til vidensniveau, uddannelsesgrad og iværk-

sætterlyst befolkningen. Og det stiller store og nye krav til uni-

versiteterne, til de studerende, til virksomhederne og til det poli-

tiske system. 

Aarhus Universitet finder, at en national innovationsstrategi bør 

være ambitiøs i forhold til vidensniveau og uddannelsesgrad i 

befolkningen som helhed. Der er forskning indbygget i både 

velfærdssikring og øget beskæftigelse. Blandt universiteternes 

styrker er deres naturlige innovationsforhold til ny viden. Forsk-

ning søger ikke alene systematisk erkendelse på højeste ni-

veau i internationale forskersamfund, men også systematisk 

anvendelse af viden i forhold til det at finde løsninger på kon-

krete udfordringer.  

 

Aarhus Universitet anbefaler følgende principper for en natio-

nal innovationsstrategi:  

− At de danske universiteters forskning, uddannelse og vi-

denudveksling tillægges en central rolle i udmøntningen 

af den nationale innovationsstrategi.  

 

− At både forskningsbaseret uddannelse og forskeruddan-

nelse tænkes ind som centralt element i strategien for 

blandt andet at stå ved den store satsning på ph.d.-

området og at fastholde ambitionen fremover.  

 

− At udvælgelsen af danske fokusområder for innovation ik-

ke går enegang, men at tiltagene koordineres med tan-

kerne i den europæiske dagsorden, herunder Hori-

zon2020, og med den internationale orientering i al forsk-

ning.  

 

− At den nationale innovationsstrategi tager udgangspunkt i 

en tolkning af innovation som ideers omsætning til såvel 

produkter som organisations-, koncept- og medarbejder-

udvikling.  

 

2. PRINCIPPER FOR VIDENBASERET 
INNOVATION 
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− At arbejdet med en national innovationsstrategi bør invol-

vere en kortlægning og evaluering af eksisterende natio-

nale og regionale virkemidler samt en formulering af lø-

bende kvalitetssikring af nye initiativer og virkemidler. 

Begrebet innovation bør fortolkes bredt og ikke afgrænses 

snævert hverken med hensyn til faglige områder, aktører eller 

virkemidler. Eksempelvis ligger der i det danske velfærdstilbud, 

kulturliv og civilsamfund store innovationspotentialer, som ofte 

ikke inddrages i debatten omkring innovation. Gennem social 

innovation udvikles der i dag mange nye metoder, udtryksfor-

mer og sociale tilgange, der fornyr og forbedrer vores kulturliv, 

velfærd og sammenhold. Denne virkelyst og det potentielle 

velfærdsløft kan styrkes gennem nye samarbejdsrelationer 

mellem praksis, forskning og uddannelse. 

Hjemtagning af ny viden og inspiration er en vigtig kilde til 

hjemlig innovation. Dansk innovation kan således kun me-

ningsfyldt ses som led i et internationalt vidensystem. Som vig-

tig del af det europæiske forskningsrum og med Europa som 

Danmarks vigtigste eksportmarked skal en national innovati-

onsstrategi være fuldt integreret i den europæiske kontekst. 

Men denne kontekst må ikke lukke sig om sig selv. Innovation 

og vækst kommer af globalt udsyn, globale ambitioner og glo-

bale netværk. Det skal innovationsstrategien understøtte. Såle-

des er det afgørende, at en in-novationsstrategi baner vejen 

for, at danske innovative ideer og kompetencer kan indgå i 

globale netværk, ligesom internationale kompetencer, indivi-

der og virksomheder skal tiltrækkes til Danmark. 

Udvælgelsen af fokusområder bør tænkes sammen med de 

samfundsmæssige udfordringer fra Horizon2020 (”grand chal-

lenges”). Universiteterne bidrager herigennem til løsning af de 

store globale udfordringer, og Danmark har særlige mulighe-

der med hensyn til innovation på områder som blandt andet 

fødevarer, energi, miljø, klima og aldring. Eksempelvis baseres 

miljø- og fødevarelovgivningen gennem den danske model for 

forskningsbaseret myndighedsbetjening på viden og indsigt fra 

universiteterne, som samtidig giver danske virksomheder afgø-

rende konkurrencefordele internationalt. Denne konkurrence-

fordel bygger på et tæt samarbejde mellem myndigheder, 

virksomheder og videninstitutioner. 

Aarhus Universitet foreslår, at nye initiativer bør involvere sats-

ninger på partnerskaber omkring konkrete problemstillinger 

med formulerede mål for såvel innovation og jobskabelse som 

bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer. Alle initia-

tiver bør iværksættes på baggrund af en udvælgelse af de 

bedste partnere blandt offentlige og private interessenter til 

løsning af opgaven. Etableringen af sådanne partnerskaber 

må baseres på velfungerende eksisterende og nye modeller, 

som tillader langsigtede satsninger med muligheder for dyna-

mik i sammen-sætningen af partnere. For såvel nye som eksi-

sterende virkemidler bør gælde, at der primært bør fokuseres 

på langsigtede tiltag, der indgår i den generelle innovations-

fremmende infrastruktur snarere end kortvarige og enkeltstå-

ende projekter. 
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Som den høje danske placering på EU’s Innovation Score-

board1 viser, har dansk innovation et godt udgangspunkt. Der 

er dog rum til forbedring. Nedenfor er angivet en række kon-

krete forslag, der kan udløse en del af potentialet i den danske 

vidensamfund. 

Radikal innovation 

Med Forsk2020 og EU's Horizon2020 grand challenges er der 

udpeget en række centrale samfundsudfordringer. Disse ud-

fordringer rummer store potentialer for dansk forskning og er-

hvervsliv. De største potentialer ligger der, hvor teknologier, ser-

vices eller processer revolutionerer eller gentænker det eksiste-

rende. Derfor bør Forsk2020 kataloget suppleres af et katalog 

med bud på radikale innovationer, der kan adressere de store 

samfundsudfordringer, og som har potentialet til at skabe helt 

nye forretningsområder. Et ”Inno2020” bør baseres på et velun-

derbygget teoretisk eller eksperimentelt grundlag. Med et så-

dant katalog kan det forskningsfinansierende rådssystem, fon-

de og landets videninstitutioner indenfor den klare ramme af 

store samfundsudfordringer understøtte arbejdet med radikalt 

nytænkende løsninger.  

Grundforskning afgørende for innovation 

Grundforskning og forskernes frie forskning er fundamentet for, 

at universiteterne kan bidrage til vækst og innovation, da 

grundforskning sikre det lange perspektiv og de radikale tan-

ker. Derfor fortsat behov for ro om grundforskningens vilkår, 

herunder en 60:40 fordeling af forskningsmidlerne, således at 

60 % går til fri forskning og 40 % til strategisk forskning. 

                                                                    
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf 

Nyt fokus i strategiske forskningssatsninger 

De strategiske forskningsmidler bør fokuseres klarere på at styr-

ke radikal innovation, interdisciplinaritet og netværk. Endvidere 

bør der skabes bedre synergi mellem strategiske satsninger og 

uddannelse såvel som forskningsbaserede rådgivning. 

Strategiske satsninger bør være kendetegnet ved: 

- at være problemorienterede snarere end centreret om-

kring et givent forsknings-/teknologi-område. Således kan 

satsninger f.eks. opbygges omkring store samfundsudfor-

dringer 

- at fokusere på radikal innovation snarere end udvikling af 

eksisterende områder 

- at det primære resultat af satsninger bør være opbygning 

af brede kompetencefelter og netværk samt allianceop-

bygning ift. store internationale satsninger, herunder pri-

mært ift. Horizon2020 i stedet for udvikling af konkrete tek-

nologier 

- at kombinere klar forskningshøjde, innovative processer og 

stort innovationspotentiale med forpligtigelser til at bidra-

ge til udvikling af uddannelsesaktivitet. 

- høj risikovillighed. 

- fortsat forankring  i det eksisterende rådssystem, der dog 

evt. kan have behov for justering ift. en revideret opgave-

portefølje. 

- at universiteterne har en faciliterende rolle i opbygning af 

satsningerne 

 

3. FORSLAG TIL FORSTÆRKET INNO-
VATION 
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Innovationsstipendier 

Aarhus Universitet har et udbredt samarbejde med eksterne 

partnere herunder virksomheder omkring (også finansiering) af 

ph.d.-uddannelser baseret på et varieret antal modeller for 

samarbejde. Det foreslås, at der som incitament til en markant 

forøgelse af samarbejdet omkring innovation afsættes natio-

nale midler til indgåelse i sådanne aftaler ("innovationsstipen-

dier") - eksempelvis baseret på den udbredte model med tred-

jedele finansiering fra hhv. nationale midler, universitet og pri-

vat eller offentlig virksomhed. En sådan ordning kunne ses som 

et alternativ til eller som et supplement til erhvervs-ph.d.-

ordningen. 

Innovations-post.doc 

Det foreslås, at der i direkte forlængelse af ovenstående at den 

markante og succesfulde satsning på ph.d.-uddannelserne 

igennem de senere år suppleres med en efterfølgende "inno-

vations-post.doc." ordning - evt. efter samme finansieringsmo-

del som nævnt under 3. ovenfor. Højteknologifonden eksperi-

menterer p.t. i lille skala med en sådan ordning omkring 

post.doc. samarbejder mellem universiteter og virksomheder. 

 

Bedre og mere fleksibel integration af forskeruddannelse i ud-

dannelsesstruktur 

I Aarhus Universitets pionerarbejde med tidlig rekruttering til og 

færdiggørelse af forskeruddannelsen (3+5, 4+4, 5+3), indgår en 

sammensmeltning af kandidat og ph.d.-uddannelsen. Mange 

specifikke forskeruddannelsesforløb foregår i gensidigt forplig-

tende samarbejde med eksterne partnere, herunder virksom-

heder, og i endnu flere forløb indgår innovation som et uddan-

nelseselement - af mange årsager på meget forskelige tids-

punkter i forløbet. Universitetet kunne ønske sig en smidigere 

håndtering af en sådan integration af uddannelserne, mht. ek-

sempelvis godkendelse af studieprogrammer (f.eks. afskaffelse 

af eksplicit akkreditering af enkelte uddannelser), samt afløn-

ning af de ph.d..-studerende på forskellige stadier af deres for-

skeruddannelse. 

 

Entreprenante ph.d.er 

Mere fokus på innovation og entreprenørskab i forskeruddan-

nelserne (den mere langsigtede løsning) - fx udvikle fælles 

danske phd. kurser i entreprenørskab med konkret hjælp til 

iværksætteri - gerne målrettet de grønne løsninger inden for 

vand, bio og miljø. Fx gøres obligatorisk for erhvervs-pdh.  

 

 

Hjælp ph.d.er ud i erhvervslivet 

Med stærke karrierecentre kan universiteterne medvirke til at 

hjælpe forskeruddannede videre i både forskningsstillinger og i 

privat ansættelse, hvormed der kan bygges stærke internatio-

nale forskningsbånd såvel som bånd til erhvervslivet. 

 

Akkreditering  

Der er behov for øget flexibilitet, agilitet og mulighed for inno-

vation i uddannelserne gennem bl.a. institutionsakkreditering 

Rammebevilling til studentervæksthuse 

Universiteterne bør have en rammebevilling for studenter-

væksthuse til etablering og vækst af studentervirksomheder. 

Bevillingen kan f.eks. være sammensat af en basisbevilling og 

en bevilling affødt af hvor mange studerende der når bestemte 

milestones i processen – eller efter universitetets studentermas-

se. 

Balanceret innovation scoreboard 

Der bør skabes et balanceret scoreboard for universiteternes 

innovationsinput (processer) og output (resultater). Målene bør 

kombinere tværgående nationale såvel som specifikke lokale 

indikatorer. 

 

Ejerandele 

Innovationsmiljøer, væksthuse med videre bør have mulighed 

for at tage ejerandele i innovationsprojekter, for derigennem at 

ensrette interesser i projekterne. 

Faseopdelte projekter 

Målrettede metaprojekter/puljer der støtter mindre, grønne 

samarbejdsprojekter i flere forskellige faser - gerne koncentre-

ret om den samme 'mediator'. Således er det ikke nødvendigt 

med samme projektdeltagere i alle dele af et projekt. 

Proof-of-concept 

Forøg Proof-of-concept (PoC) fondsmidler, og lad TTO-

kontorerne administrere fondens midler (samt større dele af 

værdikæden – se senere) til direkte produktudvikling, idet TTO-

kontorer repræsenterer ejerne (universiteterne) og forvalter 

derfor den mest effektive udvikling mod licensiering alternativt 

Spin-out.  Dette i stedet for udgiftsstyring af konsulent-tjenester, 

der bør tage mindre kontantbetaling og mere equity-

kompensation. 
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Styrk kædens langsigtede effektivitet ved at skabe en bedre 

administrerende (porteføljestyring) enhed, der forlænger TTOs 

skub for kommercialisering ind i innovationsmiljøerne. 

Mulighed for medfinansiering 

Tillad universiteter at co-investere (sammen med industrien, 

som det er set med Merck, J&J, og GSK (store lægemiddelsel-

skaber) i venture funds (managed 50/50 % af universiteter og 

VCs) rettet mod tidlig (discovery) forskning. Dette giver tidlig re-

lationsopbygning og et argument for industrien at støtte forsk-

ning i det offentlige.



 

 

Aarhus Universitet arbejder på mange fronter med innovation og entreprenørskab. Nedenfor beskrives universitetets rolle i forhold til 

at fremme et samfund med høj innovationskapacitet, herunder et uddrag af universitetets arbejde med at styrke de studerendes og 

dimittendernes innovative og entreprenørielle kompetencer samt universitetets samarbejder med andre videninstitutioner og offentli-

ge og private virksomheder/organisationer. 

Det er Aarhus Universitets ambition at være kendt for: 

- At agere fleksibelt og betimeligt i forhold til eksterne interessenters konkrete behov for viden og løsninger af høj kvalitet inden for 

specifikke tværfaglige temaer. 

 

- At stille hele universitetets viden til rådighed for myndigheder og erhverv med klare og tydelige indgange og samarbejdsrelatio-

ner. 

 

Aarhus Universitets strategi og målsætninger for innovation, teknologioverførsel, værdiskabelse og vidensamarbejde 

Nedenfor følger centrale uddrag af Aarhus Universitets faglige udviklingsproces: ”Dybere sammenhænge”. 

”Den dybere sammenhæng på Aarhus Universitet vil medføre, at universitetet i fremtiden kan levere mere fleksible og tilpassede bi-

drag til alle dele af samfundet på tværs af de fire kerneaktiviteter: 

Forskning 

På forskningssiden vil Aarhus Universitet fremover få flere tværgående forskningsprojekter og -centre, som kombinerer viden fra for-

skellige fagområder sammensat ud fra omverdenens behov eller ud fra en specifik videnskabelig problemstilling, som ikke kan løses 

ud fra ét afgrænset fagligt perspektiv. 

Talentudvikling 

Aarhus Universitet kan i fremtiden tilbyde forskertalenter de bedste vilkår for interdisciplinær forskning og interdisciplinært samarbejde 

med førende forskere inden for beslægtede fagområder. Resultatet vil være en ny generation af forskere født ind i en tværgående 

tænkning med udgangspunkt i deres egen dybe faglighed. 

Videnudveksling 

Forandringerne gør Aarhus Universitet i stand til at agere fleksibelt og imødekomme eksterne interessenters konkrete behov for viden 

4. INNOVATION OG ENTREPRENØR-
SKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET 



 

  
Aarhus Universitet 
 

Tlf.:  
 
 

 

og løsninger inden for specifikke tværfaglige temaer. Universitetet stiller hele sin viden til rådighed for myndigheder, erhvervsliv og 

borgere med klare og tydelige indgange og samarbejdsrelationer. 

Uddannelse 

Forandringerne skaber et mere fleksibelt indre uddannelsesmarked på Aarhus Universitet, hvor det bliver nemmere at udveksle og 

udvikle uddannelser, kurser og undervisning på tværs af hovedområder, institutter og centre. Tilsvarende får de studerende nemmere 

ved at kombinere deres grunduddannelse med andre faglige perspektiver. Og ultimativt modtager samfundet kandidater, som forstår 

at tænke og agere tværfagligt med udgangspunkt i en solid faglighed. 

Interdisciplinær forskning 

Verden er kompleks, og det globale samfund bliver mere og mere sammensat. De traditionelle fagdiscipliner må i stigende grad 

samarbejde på tværs for at afdække sammenhænge og udvikle nye løsninger. 
 
Løsning af de globale udfordringer kræver inddragelse af forskere fra forskellige fagdiscipliner. 

Mange videnskabelige nybrud sker i grænsefladerne mellem de traditionelle faggrænser. 

Ny teknologi transformerer eksisterende fagdiscipliner, genererer nye discipliner og skaber nye muligheder for, at eksisterende fagdi-

scipliner kan arbejde sammen. 

Interdisciplinære centre skal styrke forskningen og de øvrige formål 

Universitetsledelsen har besluttet at oprette et antal interdisciplinære centre, der skal skabe nye og grænsebrydende resultater ved at 

bringe flere faglige ekspertiser og traditioner i spil. De interdisciplinære centre skal medvirke til at adressere de store samfundsudfor-

dringer. 

Advisory boards og aftagerpaneler 

Der nedsættes et antal relevante advisory boards ved hovedområderne. Disse skal have en væsentlig andel af medlemmer, der har 

en uddannelse fra andre institutioner og et internationalt perspektiv på forskning, uddannelse og formidling. Der nedsættes i henhold 

til universitetsloven aftagerpaneler på hovedområderne med eksterne aftagere for at sikre en god dialog mellem uddannelserne og 

deres aftagere, ligesom der oprettes aftagerpaneler inden for f.eks. myndigheds- og erhvervsbetjening eller i relation til specifikke sek-

torbehov. 

Nye nationale centre med særlige opgaver inden for videnudveksling 

Universitetet har besluttet at oprette som minimum tre nationale centre, der skal have særligt fokus på rådgivning af myndigheder, er-

hvervsliv og politiske beslutningstagere: 

- Det Nationale Center for Miljø og Energi  

- Det Nationale Center for Fødevarer og Landbrug 

- Det Nationale Center for Kultur og Læring 
 

Centre for Entrepreneurship and Innovation 

Centre for Entrepreneurship and Innovation (CEI) skal være garant for udviklingen af dels entrepreneurshipundervisning med et forsk-

ningsbaseret afsæt, dels nye modeller for vidensamarbejde mellem forskning og offentlige og private organisationer. CEI er et center 

med servicefunktion over for de faglige miljøer. Centeret har som målgruppe samtlige studerende på universitetet samt de undervise-

re i de faglige miljøer, der skal medvirke til de entreprenørielle undervisningsaktiviteter.” 

 
Læs hele strategien her: http://www.au.dk/fileadmin/res/fau/dok/fau_rapport_090311.pdf 

 

AU’s Tech-trans strategi, 2010-2013: 

http://www.au.dk/fileadmin/res/fau/dok/fau_rapport_090311.pdf


 

 

- Faciliteringen af samarbejdet mellem forskere, virksomheder og andre centrale interessenter skal styrkes. Det er TTO ’s fremmeste 

opgave at understøtte samarbejdet og hjælpe de forskere, institutter og centre, der ønsker at se deres forskningsresultater i an-

vendelse. 

- Kommercialiseringsaktiviteterne skal styrkes, differentieres og udbredes, så de i endnu højere grad bygger på både en høj faglig-

hed i relation til Intellectual Property Rights (IPR) og et dybtgående kendskab til virksomhedernes etablering, rammebetingelser 

og interesser. 

- TTO vil i de kommende år gennemgå en udvikling, hvor kompetencerne på kommercialiseringsområdet og aktiviteterne i øvrigt 

skal styrkes. Dette skal ske gennem etableringen af et miljø og en incitamentsstruktur, som tiltrækker og fastholder medarbejdere, 

der kombinerer en dyb faglig indsigt, herunder høj faglighed inden for blandt andet kommercialisering, med viden om vilkårene i 

de virksomheder, som Aarhus Universitet samarbejder med. 

- TTO og TTO ’s omgivelser skal udvikles til en netværksbaseret organisation, hvor interessenthåndtering og -pleje er i centrum. 

Strategien beskriver flere initiativer, som skal sikre denne udvikling. 

- Et vigtigt initiativ i denne sammenhæng er etableringen af et advisory board (en rådgivende bestyrelse). Det skal rådgive Aarhus 

Universitets og TTO ’s ledelse og understøtte og fremme dialogen med centrale interessenter. Advisory board’et udpeges af rekto-

ratet og sammensættes af repræsentanter med international og industrirelevant ekspertise. Det får til opgave at understøtte reali-

seringen af Aarhus Universitets strategi og ambitioner på området for teknologioverførsel. 

- Støtten til forskerne, institutterne og centrene skal differentieres i både udførelse og intensitet ud fra de meget forskellige behov, 

der er på Aarhus Universitet. Institut- og centerledere og særligt udvalgte forskere skal i stigende grad inddrages, og uddannel-

sesaktiviteterne skal styrkes i relation til såvel IPR og kommercialisering som den videnudveksling, der ligger ud over den IPR- og 

patentbelagte viden (samarbejdsaftaler med videre). 

- Aarhus Universitet vil i de kommende år styrke og understøtte vidensamarbejde som en interaktiv proces, hvor forskere og er-

hvervsfolk samarbejder om at frembringe anvendelsesorienteret viden og teknologi. Matchmaking, projektsamarbejde og indgå-

else af samarbejdsaftaler mellem forskere og virksomheder vil være centrale elementer heri. 

- Entydige og gennemsigtige retningslinjer skal formuleres og kommunikeres. De skal synliggøre de kriterier, der ligger til grund for 

Aarhus Universitets prioriteringer. TTO opererer i et felt med mange interesser, hvor det er afgørende for oplevelsen af en profes-

sionel organisation, at politikker og processer, herunder anvendelsen af et porteføljestyringssystem, er synlige. Det er derfor et stra-

tegisk indsatsområde at synliggøre både retningslinjer, politikker og processer. 

 

Læs den samlede strategi her: http://tto.au.dk/fileadmin/www.tto.au.dk/Dokumenter/TT-strategi_indhold_AU_final_web.pdf 

Aarhus Universitets samarbejde med offentlige og private 

AU indgår i et aktivt system af innovationsmiljøer, GTS-institutioner som Alexandra og AgroTech, scienceparks som Incuba og Agro 

Science Park samt en både lokal, national og international kreds af store og små virksomheder. Samtidig har AU strategiske samar-

bejdsrelationer med særligt Fødevareministeriet og Miljøministeriet, der bl.a. indebærer langsigtet udvikling af centrale erhvervssekto-

rer. 

 

AU har omfattende forskningssamarbejde med private virksomheder. Således indgik AU 300 forskningsaftaler med private virksom-

heder i 2011. Endvidere er der knap 1000 eksternt eller samfinansierede ph.d.er ved AU. AU samarbejder både med verdens største 

virksomheder og små lokale virksomheder. Det meste samarbejde med virksomheder foregår direkte mellem forskningsmiljøer og 

virksomheder. Til at understøtte samarbejdet med virksomheder har AU endvidere en række dedikerede enheder, herunder særligt:  

 

- Techtrans-kontoret, www.tto.au.dk, der arbejder med kommercialisering af forskningsresultater;  

- Center for Entreprenørskab og Innovation, www.cei.au.dk, der arbejder med bred videnudveksling og videnopbygning;  

- AU Career, www.career.au.dk, der hjælper med at få studerende og dimittender ud i virksomheder;  

- AU Executive, www.au.dk/evu, der udbyder efter- og videreuddannelse;  

http://tto.au.dk/fileadmin/www.tto.au.dk/Dokumenter/TT-strategi_indhold_AU_final_web.pdf
http://www.tto.au.dk/
http://www.cei.au.dk/
http://www.career.au.dk/
http://www.au.dk/evu
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- samt det nationale centre DCA, www.dca.au.dk, DCE, www.dce.au.dk og DCL, www.au.dk/samnav/myndighed/det-nationale-

center-for-kultur-og-laering, der arbejder med sektor-specifik videnudveksling. 

 

Et konkret eksempel på et integreret og perspektivrigt samarbejde mellem offentlige videninstitutioner og private virksomheder, er IT-

samarbejdet på Katrinebjerg, www.katrinebjerg.au.dk/insightkatrinebjerg.  

 

Her samarbejder en række forsknings- og uddannelsesområder med virksomheder som Google og VMware samt offentlige vækst-

støttende organisationer om at skabe en aktiv og meget innovativ organisation. Ud af dette samarbejde er bl.a. vokset GTS-instituttet 

Alexandra Instituttet, der via forsknings- og udviklingssamarbejde spreder forskningsbaseret viden og kompetencer til såvel små og 

mellemstore som store virksomheder.  

 

På jordbrugs- og fødevareområdet genererer samarbejdet med private virksomheder og organisationer en årlig indtægt på ca. 70 

mio. kr. Samarbejdet har primært karakter af erhvervsunderstøttende forskning. Det vil sige forskning, som ofte foregår i samarbejds-

projekter med direkte deltagelse af virksomheder og/eller brancheorganisationer. Der er endvidere et tæt og mangeartet samarbej-

de med jordbrugserhvervets brancheorganisationer om formidling af ny viden. 

 

Gennem et særligt tæt samarbejde med GTS-institutterne AgroTech og Alexandra når AU’s forskning også derigennem ud til en bred 

kreds af virksomheder. 

 

På sundhedsområdet er der omfattende samarbejde med Region Midtjylland og Vækstforum om forskning, udvikling og uddannelse 

indenfor sundhedsområdet. Ligeledes har AU et omfattende samarbejde med regionens Vækstforum om at udvikle fødevare-, ener-

gi- og miljøsektorerne. 

 

Projekt ”Genvej til ny viden”, http://genvejtilnyviden.au.dk, ved CEI udvikler nye metoder til facilitering af det gode vidensamarbejde 

med en faseopdelt tilgang, der identificerer virksomhedes videnbehov – og hvor denne viden kan findes. 75 virksomheder kommer 

igennem fase 1 og 30 igennem fase to, hvor de kan få viden for ½ mio. kr. med afsæt i virksomhedens behov. 

 

En væsentlig del af IT forskningen på AU (Datalogisk Institut og Institut for Æstetik og Kommunikation) bedrives i samarbejde med pri-

vate virksomheder finansieret af eksempelvis Det Strategiske Forskningsråd.  

 

Med en omsætning på ca. 500 mio. årligt til forskningsbaseret myndighedsbetjening er AU landets største myndighedsbetjenende 

universitet. Dertil kommer ca. 500 mio. årligt i tilknyttede forskningsprojekter. 

 

På de områder hvor universitetet har forpligtelse om forskningsbaseret myndighedsbetjening, er der en lang tradition for samarbejde 

og udveksling med både private og offentlige aktører. Kernen i den forskningsbaserede rådgivning af myndigheder og andre er en 

løbende dialog og udveksling af viden der skal sikre at forskningstemaer og udviklede værktøjer er langtidsholdbare og relevante i 

forhold til kommende forvaltningsbehov. Generelt er de tidligere sektorforskningsområder fødevarer og jordbrug samt miljø og natur 

derfor i god kontakt med omgivende danske og internationale myndigheder og aktører. 

 

Samarbejdet foregår bl.a. inden for rammerne af kontrakterne med fx Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Som et led i kontrakter-

ne holdes løbende dialogmøder og der er tæt kontakt mellem forskere og embedsfolk i forbindelse med konkrete projekter. Før struk-

turreformen var der også en del samarbejde og udveksling med amterne der sikrede videnudveksling på decentralt niveau, mens der 

ikke er en tilsvarende tæt kontakt med de kommunale forvaltninger i dag, på trods af, at der ligger en del faglige forvaltningsopgaver 

på kommunalt niveau især på klima-, miljø- og jordbrugsregulering. 

 

AU har en lang tradition for samarbejde med skoler, kommuner og organisationer vedrørende læring. Universitetet er i færd med at 

etablere et nationalt center for kultur og læring til yderligere udbygning af dette samarbejde om at styrke det danske uddannelsessy-

stem. 

http://www.dca.au.dk/
http://www.dce.au.dk/
http://www.au.dk/samnav/myndighed/det-nationale-center-for-kultur-og-laering
http://www.au.dk/samnav/myndighed/det-nationale-center-for-kultur-og-laering
http://www.katrinebjerg.au.dk/insightkatrinebjerg
http://genvejtilnyviden.au.dk/


 

 

 

Universitet har et tæt og langsigtet samarbejde med Region Midtjylland om udvikling af bl.a. sundhedsområdet. Således indgår AU 

som central aktør i det regionale Vækstforas vækstpartnerskab med regeringen. Herudover et tæt samarbejde med Aarhus Kommu-

ne samt en ny samarbejdsaftale med Horsens Kommune. 

 

Nationalt Forum for Vidensamarbejde er et nyt netværk etableret af CEI med henblik på at fremme samarbejdet mellem alle aktører-

ne i videnkæden fra videnproduktion til anvendelse. 120 er medlemmer nu, og 5 arbejdsgrupper er under opstart. 

 

Kommunikation 

Kommunikation og opsøgende virksomhed i forhold til videnudveksling foregår i dag på flere niveauer, dels det vigtige niveau direkte 

mellem forskere og deres kolleger samt med embedsværket og praktikere i forvaltningerne og erhvervene. Dels varetager de tvær-

gående nationale centre (DCE og DCA) en væsentlig rolle med hensyn til at varetage den sektorspecifikke kommunikation og opsø-

gende arbejde. Endelig varetager Aarhus Universitet den overordnede branding og kommunikation med erhverv og politikere ved fx 

Green EXPO 2012 i Horsens og ved den fælles-danske high-level delegation ved Rio konferencen +20. Det faglige indhold leveres fra 

institutter og centre og sættes ind i rammen af universitetets overordnede brand og strategi på videnudvekslingsområdet. 

 

CEI har samarbejde med de kommunale erhvervsservicecentre om det opsøgende, ligesom der samarbejdes med Væksthus Midtjyl-

land, Teknologisk institut og DAMRC om at nå ud til virksomhederne 

 

Matchmaking 

AU er sammen med SDU og AAU grundlægger af University Technology Network, www.uni-tech-net.com. UTN er en målrettet formid-

lingskanal og matchmakingorganisation mellem universitetsforskning og –forskere og relevante virksomheder. 

 

Projekt Genvej til ny Viden har som en væsentlig opgave at matche SMV’er med de forskere de har brug for, så de kan skabe mere 

videnbaseret innovation 

 

Projekt CATE, http://cateproject.dk,  har haft fokus på at finde danske virksomheder der efterfølgende er blevet klædt på til at byde 

ind på bygning af partikelaccelerator i ved Lund (Sverige). 

 

Projekt Midtnet, http://midtnet.com, har fokus på at matche danske virksomheder med virksomheder i Shianghai i samarbejde med 

forskere. 

 

Brug af campus i forbindelse med vidensamarbejde 

Jordbrugs- og fødevareforskningen foregår hovedsageligt på forskningscentrene i Foulum, Flakkebjerg og Årslev. De faciliteter, som er 

på centrene, er essentielle i forbindelse med demonstrationsarrangementer, temamøder m.m. 

 

Virksomheder der indgår i et samarbejde med studerende i Corporate take off benytter Studentervæksthusets rammer via disse stu-

derende. 

 

CAVIs laboratoriefaciliteter anvendes dels til formidlingsaktiviteter og del som en ressource som gør det muligt for virksomheder kan 

deltage i udforskningen af digitale teknologiers muligheder.  

 

Aarhus Universitets arbejde med at styrke de studerendes og dimittendernes innovative og entreprenørielle kompetencer 

Aarhus Universitet er af Danmarks Vækstråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen udpeget til ”Danmarks Entreprenørielle Universitet” (DEU). 

Der blev i efterårssemesteret 2011 udbudt 26 kurser indenfor entreprenørskab. I alt 796 studerende. Gennem DEU arbejdes der med 

værdiskabende ”toning” af fag på tværs af discipliner. Iflg. Fonden for Entreprenørskabs opgørelse ”Entreprenørskab fra ABC til ph.d. 

http://www.uni-tech-net.com/
http://cateproject.dk/
http://midtnet.com/
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2010/11” er AU det universitet i DK der udbyder flest kurser indenfor entreprenørskab, nemlig 48 kurser mod 42 året før. Studenter-

væksthus Aarhus er et lystårn for studenteriværksætteri på nationalt plan. 

 

Entreprenørskab og innovation i uddannelserne på Aarhus Universitet 

Innovation og entreprenørskab indgår naturligt i alle uddannelser på Aarhus Universitet i kraft af laboratorieundervisning, projektbase-

ret undervisning, praktik- og projektforløb mm., og her bliver de studerende udfordret til at tænke og agere innovativt og foretagsomt.  

 

Herudover ses en stigende tendens til bevidst at lægge innovation og entreprenørskab ind som relevante kurser, samt i den pædago-

giske tilgang til udvikling af undervisning og uddannelser. 

 

På ingeniørhøjskolen skal der på studiet arbejdes med virkelige virksomheder med virkelige cases/problemfelter, dvs. på hvert seme-

sterprojekt, i praktikken på 6 mdr. og for 80 % af de studerendes vedkommende; i afgangsprojekt skrevet med en eller flere virksom-

heder som case. 

 

Som udgangspunkt kan alle studerende følge et ECTS-givende entreprenørskabsfag som en del af uddannelsesforløbet, såfremt det 

godkendes som relevant. Center for Entreprenørskab og Innovation, www.cei.au.dk, (CEI) varetager en række fag i innovation og en-

treprenørskab. Nogle fag er integrerede dele af uddannelser, andre er valgfag. CEI stiller lokaler og underviserkræfter til rådighed.  

 

Med afsæt i projektet Det Entreprenørielle Universitet indføres der for øjeblikket flere toninger af uddannelser/semestre/fag, dvs der i 

forbindelse med den faglige undervisning lægges vægt på de værdiskabende og foretagsomme muligheder med afsæt i faget. 

 

For de eksperimentelle fag er træning og undervisning i de eksperimentelle elementer medvirkende til at styrke de studerendes inno-

vative og ideudviklende kompetencer. Trænes særligt i forbindelse med specialet, men indgår også i de ordinære kursusaktiviteter. 

 

På Business and Social Science arbejdes der med ”Problem-based learning”, cases og projekter. Ligeledes anvendes Internships i stort 

omfang. Endelig bliver mange bachelor og kandidatafhandlinger skrevet i samarbejde med organisationer/virksomheder, eller ude i 

organisationerne. 

 

Health har flere uddannelser (medicin, odontologi, tandplejer, tandtekniker og tandklinikassistent), hvor et tæt samarbejde med afta-

gere er integreret i undervisning i form af eksempelvis klinikophold hos aftagere og undervisning varetaget af personer ansat ved af-

tagere. Hermed får de studerende allerede i løbet af studietiden et indblik i de udfordringer, som aftagerne står overfor. 

 

Ved Arts eksisterer allerede en række innovationsbaserede undervisningsformer, bl.a. baseret i uddannelser som Oplevelsesøkonomi, 

men også i undervisningslaboratorier v. fx Digital Design, samt ved klassiske fag som Kunsthistorie (Visuelt Laboratorium). Innovations-

undervisning og ideudvikling, samt forskningsbaseret praksiskompetence er centrale elementer i den udvikling af undervisningsfor-

mer, som Arts prioriterer strategisk 2012-2017. 

 

Ved Studentervæksthus Aarhus, www.studentervaeksthus.au.dk (SVAA) er forløbet Corporate Take-Off startet i efteråret 2011, hvor 

studerende i tværfaglige teams arbejder med forretningspotentialet i ideer fra erhvervslivet med henblik på mulig spin-off. Virksom-

hederne står allerede i kø for at være med. 

 

Kurser som f.eks. Humanistisk Innovation inddrager virksomhedscases som de studerende arbejder med efter præsentation af virk-

somhederne.  Specialeprojekter der gennemføres i samarbejde med erhvervslivet tager ofte udgangspunkt i konkret problemstillinger, 

der giver mulighed for samarbejde om og udveksling af gode ideer.  

 

På Arts er der gode og forskningsstøttede praktikordninger med aftagerorganisationer og virksomheder, ligesom der ved Arts er 3 

specialeformer, hvoraf de to er projekt- og praksisspeciale.  

 

http://www.cei.au.dk/
http://www.studentervaeksthus.au.dk/


 

 

I laboratorie- og projektbaseret undervisning, som er udbredt arbejdes der med teoretisk / praktisk ideudvikling og realisering.  

 

På to af AU Hernings innovationsorienterede uddannelser er der tilknyttet en mentorordning, hvor de studerende opholder sig ca. 50 % 

af tiden - virksomhedernes udfordringer bliver således genstand for de studenterrelaterede projekter undervejs. 

 

I kraft af den tætte kontakt til aftagere og forskningsmiljø på Health har de studerende gode muligheder for at blive inddraget i kon-

krete forskningsprojekter. Health har ligeledes tradition for et tæt samarbejde med især Region Midtjylland blandt andet i form af del-

tidsansættelse af ansatte i regionen og delestillinger. 

 

På ingeniørområdet rekrutteres underviser/forskere ofte fra erhvervslivet. Endvidere arbejder en del ansatte på ingeniørhøjskolen i pe-

rioder helt eller delvist for andre virksomheder, enten som konsulenter eller på delt kvote uden at der forelægger et partnerskab. En-

delig har ingeniørhøjskolen partnerskabsaftaler med virksomheder, hvor virksomhederne stiller med undervisningskapacitet i længere 

perioder, fx et semester. 

 

 

Strategi for Center for Entreprenørskab og Innovation 

AU Centre for Entrepreneurship and Innovation skal være garant for udviklingen af entreprenørskabs-undervisning med et forsknings-

baseret afsæt samt udvikle next practice for vidensamarbejde mellem forskning og offentlige og private organisationer.  

 

Danmarks Entreprenørielle Universitet skal være et nationalt fyrtårn for entreprenørskabs-undervisning og et af de internationalt fø-

rende universiteter for udvikling af entreprenørskabs-undervisning og dermed sikre kandidater, der har kompetencer i anvendelse af 

deres faglighed til værdiskabelse for samfundet.  

 

Forskning i innovation og entreprenørskab på Aarhus Universitet 

På Aarhus Universitet forskes der på en række områder i innovation j.f. nedenstående: 

 

Forskningsprojektet PACE, Promoting A Culture of Entrepreneurship, har fået 14 mio. fra Det Strategiske Forskningsråd til forskning i in-

novative entreprenørskabs og innovationsundervisningsformer. Projektet er forankret på BSS med samarbejdspartnere ved både ARTS 

og CEI. 

 

Der forskes i innovationsundervisning ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Ligeledes kan projektet CARE (på 

Business & Social Science) fremhæves i lighed med netværket for entrepreneurship undervisere (CARE, CEI, CUDiM). 

 

På Institut for Uddannelse og Læring forskes der i medarbejderdreven innovation. 

 

CAVI herunder forskergruppen i interaktionsdesign på Institut for Æstetik og kommunikation har som et sine forskningsområder innova-

tions processer. 

 

AU Hernings forskningsenhed er historisk centreret omkring vores Center for Innovation og Forretningsudvikling (CIF) – som nu er inte-

greret i AU Herning. 

 

Studentervæksthus Aarhus 

Den primære extra-curriculære aktivitet indenfor iværksætteri på Aarhus Universitet er forankret i Studentervæktshus Aarhus (SVAA). 

Her er der løbende omkring 125 studerende, der arbejder med at etablere egen virksomhed. 

 

Studentervæksthus Aarhus kort fortalt: 

- 70 studentervirksomheder 

- Venteliste for at komme ind 
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- Iværksætter Sand Box (8 ugers kursus) 

- Iværksætter workshops 

- Corporate take off – Samarbejde mellem virksomheder og studerende 

- Take off – konkret studenter start-up støtte 

 

200 studerende gennemfører årligt Business Sandbox med fokus på personlig afklaring ift. iværksætteri. 

 

SVAA er i færd med at etablere netværket ”100” der består af 100 studerende fra alle områder der skal være ambassadører for en-

treprenørskab.  

 

Der afvikles Workshop i Social Entreprenørskab to gange om året. 

SVAA giver de studerende gode muligheder med fysisk arbejdsplads, coach, mentor, kursusaktiviteter og netværk med alle de andre 

der er i gang. 

 

SVAA arbejder for øjeblikket på at få etableret eksempler på, hvordan det kan være ECTS belagt – lige nu kan det være en udfordring 

for de studerende at finde tiden. 
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