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VELKOMMEN 3

VI SKABER 
VÆRDI GENNEM VIDEN
Aarhus Universitet (AU) har hovedcampus midt i Aarhus. Her har forskere og studerende gennem mere 
end 90 år skabt ny viden med rod i dybe fagligheder. Aarhus Universitet er med 38.000 studerende, 
fem fakulteter, forskningsaktiviteter i hele landet og campus i både Aarhus, Herning og Emdrup landets 
næststørste universitet.

Forskning og uddannelse af højeste internationale kvalitet er fundamentet i vores virke, og stærke 
samarbejder med omverdenen er omdrejningspunkt for vores aktiviteter.
I kraft af vores størrelse og faglige tyngde som et forskningsintensivt universitet har Aarhus Universitet 
stor gennemslagskraft på tværs af hele fagspektret – lokalt, nationalt og globalt.

Blandt mere end 17.000 universiteter på verdensplan er Aarhus Universitet i top 100 på flere af de 
internationale ranglister.

Tallene i denne publikation er baseret på oplysninger fra 2019, medmindre andet er nævnt.

 8.000
ANSATTE: VIDENSKABELIGT PERSONALE OG TEKNISK/
ADMINISTRATIVT PERSONALE (OPGJORT I FULDTIDSÅRSVÆRK)

 38.000
STUDERENDE: FORDELT PÅ BACHELOR-, KANDIDAT-, 
PH.D.- OG DELTIDSSTUDERENDE

 6,7 mia. kr.
I OMSÆTNING

 200
UDBUDTE ORDINÆRE UDDANNELSER



4 ORGANISATION

FAGLIG STYRKE, 
DYBDE OG BREDDE
Aarhus Universitet rummer fag fra de klassiske universitetsdiscipliner inden for humaniora, naturvi-
denskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi over business- og ingeniørdisciplinerne 
til de pædagogiske discipliner samt miljø- og landbrugsvidenskaberne. Universitetet kombinerer de 
dybe fagligheder, når vi skaber videnskabelige gennembrud og etablerer samarbejde med private 
virksomheder og offentlige institutioner til gavn for hele samfundet.

Læs mere på au.dk/fakulteter

ARTS
Faculty of Arts (1.300 ansatte opgjort i årsværk): antropologi, arkæologi, dramaturgi, filosofi, 
historie, lingvistik, litteratur, medier, moderne æstetik, religion, sprog og teologi. 

AARHUS BSS
Aarhus Business and Social Sciences (1.400 ansatte opgjort i årsværk): økonomi, virksomhedsledelse, 
forretningsudvikling og teknologi, jura, samfundsfag, statskundskab og psykologi.

HEALTH
Health (1.550 ansatte opgjort i årsværk): folkesundhed, idræt, medicin, odontologi, 
optometri, sundhed og sygepleje. 

NAT
Faculty of Natural Sciences (1.350 ansatte opgjort i årsværk): astronomi, biologi, 
datalogi, fysik, geoscience, kemi, matematik, molekylærbiologi og nanoscience.

TECH
Faculty of Technical Sciences (1.750 ansatte opgjort i årsværk): agroøkologi, 
husdyrvidenskab, fødevarer, bioscience, miljøvidenskab og ingeniørvidenskab.

http://au.dk/fakulteter
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AARHUS UNIVERSITET 
STRATEGI 2025

Læs mere på au.dk/strategi

Vision
Aarhus Universitet vil være et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den højeste internatio-
nale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi gennem viden, ny erkendelse og samarbejde samt 
understøtter forbindelserne mellem Danmark og verden

Universitetet anvender sin faglige styrke og bredde samt sin internationale position til at skabe værdi for 
det danske og det globale samfund. Universitetet er en af samfundets grundpiller, og vores studerende, 
dimittender og forskere er med til at forme fremtidens samfund gennem den viden, de bringer i spil.

Værdier
Vores grundværdier er beskrevet i de europæiske universiteters Magna Charta.

Vi værner om forsknings- og ytringsfrihed samt individets mulighed for at udfolde sit potentiale. Den 
frie dialog, tolerance og diversitet er selve grundlaget for universitetets virke. 

Vi anser universiteterne for at være en af samfundets grundpiller og tager derfor medansvar for den 
videre udvikling af et demokratisk og bæredygtigt samfund.

Forskning af højeste
internationale kvalitet

Tværgående
forskning

til løsning af
samfunds-

udfordringer

Dimittender
til fremtidens
arbejdsmarked

Forsknings-
baserede
uddannelser 
af højeste
internationale 
kvalitet

Udvikling af forskertalenter
og integration af forskning
i uddannelserne

Forskningsbidrag
til samfundets

udvikling og velfærd

FORSKNING

SAMARBEJDE
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Mission
Aarhus Universitets arbejde med at indfri visionen vil blive udmøntet gennem universitetets seks kerne-
opgaver. som definerer universitetets mission.

Kerneopgaverne dækker de danske universiteters opgaver som er defineret i universitetsloven. De kan 
samles under hovedoverskrifterne forskning, uddannelse og samarbejde:

http://au.dk/strategi
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Forskning skaber liv. Forskning redder liv. Forskning forandrer liv – og den viser os vej til nye og bedre 
måder at indrette vores samfund på.

I vores stræben efter forskningsmæssige gennembrud, arbejder vi på Aarhus Universitet med 
nysgerrighed og dedikation på at bidrage til fremtidens løsninger på samfundets mange og komplekse 
udfordringer – i Danmark såvel som i verden. 

Og vi bidrager til et demokratisk samfund, hvor beslutninger træffes på baggrund af den nyeste 
forskningsbaserede viden. Aarhus Universitets forskning er fri og uafhængig, og den er selve grundlaget 
for universitetets virke.

Diversitet: Alle talenter skal i spil
Høj forskningskvalitet forudsætter mere diversitet i forskningsmiljøerne. Derfor vil Aarhus Universitet 
med en ny handleplan intensivere arbejdet med hensigtsmæssige rekrutteringsprocesser for at frem-
me diversitet og undgå diskrimination. 

Ambitionen er at arbejde bredt med diversitet og bringe den samlede talentmasse i spil. Handlepla-
nen skal understøtte, at alle arbejdsmiljøer bliver åbne og tilgængelige gennem indsatser inden for 
rekruttering, karriereudvikling, ledelse og arbejdspladskultur. 

Det primære fokus er i første omgang på køn, fordi udfordringerne på universitetet her er særligt tyde-
lige – senere vil universitetet sætte fokus på andre aspekter af diversitet.

VI LEVERER VIDEN 
TIL GAVN FOR SAMFUNDET

4.500
FORSKERE

 1.800
PH.D.-STUDERENDE

 10
GRUNDFORSKNINGSCENTRE

500
NYOPTAGNE 
PH.D.-STUDERENDE

28%
AF DE PH.D.-STUDERENDE 
ER UDENLANDSKE
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Aarhus Universitet anser det som et afgørende ansvar at sætte aftryk og skabe værdi både for det 
enkelte menneske og for os alle. 

Forskningsporteføljen spænder meget bredt i kraft af universitetets fem fakulteter, og det giver en helt 
særlig mulighed for at kombinere dybe fagligheder i skabelsen af videnskabelige gennembrud og for at 
etablere omfattende samarbejde med omverdenen. 

HELT SÆRLIGE MULIGHEDER 
FOR AT KOMBINERE DYBE 
FAGLIGHEDER

Sjælden guldmedalje til markant kemiforskning
Et bidrag til ny viden, der skaber værdi i vores samfund, er kemiprofessor Karl Anker Jørgensens forsk-
ning, som bl.a. er mundet ud i resultater, der kan anvendes til fremstilling af medicinpræparater under 
mere bæredygtige betingelser. Karl Anker Jørgensens forskningsfelt er asymmetrisk katalyse. Asym-
metrisk katalyse handler om det fænomen, at to molekyler, der er hinandens spejlbilleder, kan have 
helt forskellige egenskaber. I laboratoriet kan man styre dannelsen af molekylerne, så et molekyle kun 
dannes i den ene spejlbilledform.

I 2019 blev H.C. Ørsted Medaljen i guld uddelt for første gang i 30 år, og den blev netop tildelt kemi- 
professor Karl Anker Jørgensen. Guldmedaljen er uddelt 17 gange på 110 år, og blandt tidligere mod-
tagere er bl.a. Niels Bohr. Uddelingen af guldmedaljen til Karl Anker Jørgensen markerede i øvrigt 
optakten til 2020-fejringen af H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820. 

Efterfølgende modtog Karl Anker Jørgensen den prestigefyldte Maria Skłodowska-Curie-medalje og blev 
dermed optaget i et fornemt selskab af banebrydende kemikere og nobelprismodtagere fra hele verden.

3.000 års udvikling set gennem 
menneskelig adfærd

Professor i klassisk arkæologi Rubina Raja har fået mulighed for 
at udgrave Cæsars Forum i det centrale Rom sammen med et 
internationalt forskerteam. Projektet, som er støttet med 10 mio. 
kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond og 11 mio. kroner 

fra Carlsbergsfondet, vil gøre os klogere på Roms udvikling 
fra de tidligste perioder op til i dag – et perspektiv, der dækker 

omkring 3.000 års arkæologi. 

Rubina Raja leder grundforskningscentret UrbNet, Centre for 
Urban Network Evolutions. Med afsæt i fortiden og gennem 

tværfagligt samarbejde undersøger forskerne på centret, 
hvordan et samfunds netværk udvikler sig eller forgår 

gennem menneskelig adfærd og omverdenens påvirkninger.
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glæder sig til at anvende deres 
uddannelse, når de er færdige

er tilfredse med deres 
studie og vil anbefale deres 

uddannelse til andre

88%

oplever at kunne få hjælp af 
medstuderende

87% 

DIMITTENDER ER VORES 
VIGTIGSTE BIDRAG TIL SAMFUNDET
Aarhus Universitet uddanner dimittender med stærke fagligheder og profiler, som både det 
akademiske miljø, det private erhvervsliv og den offentlige sektor efterspørger.

Hvert år begynder omkring 6.800 nye studerende på Aarhus Universitet. De fordeler sig på mere 
end 200 uddannelser og 4.400 kurser. Her bliver de studerende mødt af en undervisning og et 
studiemiljø, der udvikler og udfordrer deres fagligheder i bredden, dybden og på tværs af både fag- 
og landegrænser. Universitetets åbne læringsmiljø er baseret på en uformel og direkte dialog mellem 
studerende og forskere, som fremmer selvstændig og kritisk tænkning og giver unikke muligheder for 
at kombinere fag på tværs af faggrænser.

Aarhus Universitet er desuden kendt for sit dual career-miljø, hvor topatleter sideløbende med 
studierne har mulighed for at dyrke idræt på eliteniveau. I 2019 dimitterede 32 elitesportsudøvere 
fra universitetet, og sideløbende med studierne har de vundet mere end 300 medaljer ved officielle 
danske og internationale mesterskaber.

Modellen hedder AU Elitesport og har været så stor en succes, at Aarhus Universitet har udvidet den til 
også at omfatte talentfulde iværksættere under ordningen AU Iværksættere. 

Et studiemiljø med høj trivsel

51%
AF AARHUS UNIVERSITETS DIMITTENDER ANSÆTTES I 
DEN PRIVATE SEKTOR
Andelen af dimittender fra Aarhus Universitet, der 
ansættes i den private sektor, er de sidste to år 
steget fra 48% til 51%.

90%
AF AU’S KANDIDATER ER I JOB 
inden for de første 1-2 år 
efter endt uddannelse 
ifølge Uddannelses- og 
Forskningsministeriets seneste 
survey fra 2018. 

90%



9UDDANNELSE

Studerende engang – alumne for livet 
Alumnerne er vigtige ambassadører for universitetet, og siden 2008 har Aarhus Universitet hvert 
år udnævnt en æresalumne – en tidligere studerende – som har gjort en særlig stor forskel i et 
samfundsmæssigt perspektiv. Årets æresalumne 2019 var Marianne Dahl, Vice President, Sales, 
Marketing & Operations, Western Europe, Microsoft.

Aarhus Universitets alumnenetværk giver mulighed for livslang læring, faglig inspiration og 
netværksmuligheder. Rundt omkring på Aarhus Universitet er der desuden selvstændige 
alumneforeninger drevet af alumner med lokale aktiviteter og arrangementer.

Undervisning er et sammenspil

Lektor Morten Knudsen fra Ingeniørhøjskolen 
underviser i bygningsdesign for en gruppe 

studerende: ”Min undervisning er et samspil mellem 
de studerende og mig, hvor jeg veksler mellem 

forelæsning, vejledning og øvelser. Jeg tror på, at 
man skal lade sig gribe af øjeblikkets inspiration og 

følge enhver undren til ende”.



Kapsejladsen: hæsblæsende AU-tradition

Borgmesteren kommer. Rektor er der. Og ikke mindst: Mere end 20.000 studerende er 
der. Hvert forår dyster studerende fra en bred vifte af studier om at vinde trofæet og den 

særlige ære, der følger med at tage sejren i årets hæsblæsende kapsejlads på søen i 
Universitetsparken. Der trænes i måneder op til og kæmpes til sidste pagajtræk.
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STUDIELIV PÅ 
AARHUS UNIVERSITET
Aarhus Universitet er et campusuniversitet, hvor rammerne inviterer til givtige faglige og sociale 
fællesskaber. Lige nu er vi i gang med at udvide vores bynære hovedcampus, som er centrum for et 
levende studieliv, og hvor gode faciliteter binder undervisning og forskning sammen og fremmer et 
moderne og fleksibelt lærings- og studiemiljø.

Her er der plads til, at studerende kan prøve sig selv af – først og fremmest fagligt, men også i det 
mangfoldige foreningsliv, det voksende iværksættermiljø, rækken af studenterdrevne arrangementer 
eller i mødet med medstuderende fra ind- og udland og omverdenen i øvrigt.

Velbesøgte studenteraktiviteter drives af frivillige 

Studerendes frivillige engagement skal anerkendes 
Arrangementer, foreningsliv, netværk, studiestart, fredagsbarer – rækken af aktiviteter er næsten uen-
delig. Og de har ét til fælles. De er drevet af frivillige kræfter blandt studerende. 

Det frivillige engagement er en stærk drivkraft for det samlede studiemiljø – men også for den enkelte 
studerende, der kan opleve, at den frivillige indsats både kan styrke de akademiske færdigheder og 
lette overgangen til arbejdsmarkedet. 

På Aarhus Universitet tager vi derfor et nyt skridt for at anerkende værdien af de studerendes frivil-
lige engagement. I dialog med studerende udvikler vi flere tiltag, der støtter dem i deres frivillige 
arbejde, og som skal hjælpe de studerende til at omsætte det, de lærer som frivillige, på deres 
videre karrierevej.

Case competition
I AU Challenge arbejder 200 studerende fra forskellige studieretninger sammen i teams om at løse 
cases for virksomheder. Alle cases beskriver bæredygtige problematikker, og selve konkurrencen af-
vikles bæredygtigt med udgangspunkt i FN’s verdensmål. De studerende udvikler deres evner til at 
arbejde tværdisciplinært og får nye netværk i erhvervslivet. 

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag
Hvert år ved studiestart summer Universitetsparken af sport, fest og livemusik til  Danmarks Største 
Fredagsbar og Idrætsdag. Dagen starter med forskellige turneringer, der spænder fra volley og 
håndbold til skak og fægtning – og slutter med koncerter og fest. 

Aarhus Symposium
Til det studenterdrevne arrangement Aarhus Symposium i november får studerende rig mulighed 
for at deltage i diskussioner om årets tema og netværke med en lang række repræsentanter fra 
dansk og internationalt erhvervsliv. 

Kapsejladsen
Den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor de forskellige festforeninger på universitetet og på 
andre videregående uddannelser i Aarhus kæmper om at vinde Det Gyldne Bækken, er efter 
sigende Nordeuropas største studenterarrangement. Eventen foregår i Universitetsparken og til-
trækker tusindvis af studerende fra hele regionen. 
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Studerende er i gang på 
en af Aarhus Universitets 

ca. 42 forskellige efter- og 
videreuddannelser

3.300

FORSKNINGSBASERET VIDEN 
LØFTER SAMFUNDET
Som en central viden- og kulturbærende institution bidrager Aarhus Universitet til at øge det generelle 
uddannelses- og kompetenceniveau i samfundet. Det handler i høj grad om at styrke samarbejdet med 
borgere, foreninger og organisationer.

Fleksibel efter- og videreuddannelse
Læring og uddannelse er en livslang proces, og samfundet efterspørger kontinuerlig uddannelse af ar-
bejdsstyrken. Derfor tilbyder Aarhus Universitet uddannelse på nye og fleksible måder, så universitets- 
alumner kan komme tilbage og efter- og videreuddanne sig. Universitetet har særlig fokus på efter- og 
videreuddannelse inden for digitalisering og digitale kompetencer, som i særlig grad efterspørges af 
blandt andre gymnasielærere. 

Folkeuniversitetet er for alle. Hvert år byder Folkeuniversitetet på mere end 4.000 enkeltarran-
gementer i form af forelæsningsrækker, vidensarrangementer og festivaler med det nyeste fra 
forskningens verden. Folkeuniversitetet samarbejder med Aarhus Universitet og har mere end 
70.000 deltagere årligt fordelt i Aarhus, Herning og Emdrup (København).

Offentlige foredrag i Naturvidenskab er en foredragsrække, Aarhus Universitet udbyder i samar-
bejde med Carlsbergfondet. Foredragene livestreames fra Søauditorierne i Universitetsparken 
til biografer, biblioteker, kulturhuse, foreninger, gymnasier mv. i en lang række byer i Danmark 
og udlandet. Her kommer mellem 6.000-10.000 deltagere hver gang tættere på de nyeste 
naturvidenskabelige opdagelser og erkendelser, når forskere fra Aarhus Universitet holder de 
populære foredrag.

Aarhus Universitetsforlag udgiver ca. 100 nye bøger hvert år og har 2.000 titler i kataloget, heraf 
ca. 500 på engelsk. 
Gennem videnskabsformidlende udgivelser samt den populære kortbogsserie ”Tænkepauser” 
står forlaget for folkelig forskningsformidling i særklasse.

Antikmuseet 
– samling af middelhavs-

landenes antikke kulturarv

Ole Rømer-Observatoriet
– offentlig adgang til 
store stjernekikkerter

Steno Museet 
– huser bl.a. et planetarium 
og har skiftende udstillinger

Besøg universitetets museer

Botanisk Have og Væksthusene
– plantesamling fra forskellige 

klimazoner på Jorden
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UDDANNELSE OG FORSKNING  
UDEN GRÆNSER
Aarhus Universitets aktiviteter forbinder Danmark med det internationale samfund. Behovet for 
at samarbejde for at finde løsninger på globale samfundsudfordringer er større end nogensinde. 
Universiteterne har med deres stærke tradition for internationalt samarbejde et særligt ansvar for at gå 
forrest. Aarhus Universitet ønsker derfor at sikre en øget global udveksling af viden og talenter.

internationale 
fuldtidsstuderende

2.800

nationaliteter blandt 
videnskabeligt ansatte

85

nationaliteter blandt 
fuldtidsstuderende

115

udvekslingsstuderende 
i udlandet

1.750

hele uddannelser 
på engelsk

60

udvekslingsstuderende 
på Aarhus Universitet

1.000

Internationalt studiemiljø

Globale samarbejder, der gavner forskere og studerende
Aarhus Universitet har udvekslingsaftaler med mere end 50 forskellige lande og er med i 
førende internationale netværk og alliancer på universitetsniveau. Bl.a.: den europæiske 
universitetsalliance Circle U., der vil gøre det muligt for studerende at opnå en grad ved at 
kombinere uddannelseselementer i flere EU-lande. 

Herudover spiller The Guild, MIT Reap og Coimbra m.fl. også væsentlige roller i Aarhus 
Universitets internationale samarbejde. 
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MED VIDEN SKABER VI 
UDVIKLING OG VÆKST I DANMARK

mio. kr. investerede 
myndighederne i 
forskningsbaseret 

rådgivning på Aarhus 
Universitet i 2019. 

492

Aarhus Universitet vil styrke samarbejdet med erhvervslivet. Derfor har universitetet en lang række 
erhvervsrettede aktiviteter, blandt andet iværksætteri, strategiske partnerskaber med kommuner 
og virksomheder, karrieresamarbejde og AU’s tværgående case competition, AU Challenge. De 
mange aktiviteter skal skabe flere videnstunge spinout-virksomheder med baggrund i konkrete 
forskningsresultater og styrke innovationen i både små og store virksomheder i regionen.

Hver gang den offentlige 
sektor investerer én million i 

myndighedsbetjening, henter 
forskerne på Aarhus Universitet 
yderligere halvanden million 

fra eksterne kilder.

 502
NYE FORSKNINGSAFTALER 
MED PRIVATE VIRKSOMHEDER I 2019

 80
INDBERETTEDE OPFINDELSER

Forskere rådgiver myndigheder
Forskere fra Aarhus Universitet leverer myndighedsrådgivning, 
som bringer samfundet tættere på innovative løsninger. Det fore-
går bl.a. inden for fødevarer, jordbrug og miljø på DCA - Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug. Inden for natur, miljø og energi 
på DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Og inden for pæda-
gogik og uddannelse på DPU – Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse. Herudover løser Institut for Retsmedicin på Aar-
hus Universitetshospital, Dansk Center for Forskningsanalyse samt 
Center for Rusmiddelforskning ligeledes opgaver for ministerier, 
regioner, kommuner og EU.

Nationalt projekt løfter kommercialisering af forskning
Open Entrepreneurship er et initiativ finansieret af Industriens Fond, der bygger bro mellem den akade-
miske verden og erhvervslivet. Projektet skal hjælpe forskere på Danmarks universiteter med at skabe 
spin-out virksomheder baseret på deres forskning. På Aarhus Universitet har Open Entrepreneurship i 
2019 været katalysator for 46 match mellem forskere og investorer/entreprenører og hjulpet 35 forsk-
ningsgrupper med kommerciel aktivitet. 18 af disse forskningsgrupper har skaffet kapital til en samlet 
projektsum på 34 mio. kr.



The Kitchen – nyt iværksætterfællesskab 
styrker foretagsomhed og netværk

The Kitchen er Aarhus’ nye centrum for iværksætteri. Iværksætterhuset holder til i et tidligere centralkøkken 
tæt på Universitetsparken, og de rå rammer rummer iværksætteraktiviteter for studerende og forskere på AU.

The Kitchen byder på åbne work spaces, faciliteter til brug for iværksættere og kaffebar, og huset byder indenfor 
til en lang række arrangementer om iværksætteri. Studerende og forskere får her adgang til rådgivning og 

finansieringsmuligheder og bliver forbundet med startupmiljøet og erhvervslivet i Aarhus og regionen.

Iværksætterhuset styrker de studerendes foretagsomhed, så de kan skabe værdi for sig selv og samfundet 
– hvad enten det sker i form af iværksætteri eller som ansat i en virksomhed.

50 forskeriværksættere60 studenteriværksættere 50 årlige events

Læs mere på thekitchen.io

http://thekitchen.io
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Viden er fundamentet for de nye klimaløsninger

”Aarhus Universitets største bidrag i kampen mod klimaforandringer er naturligvis at frembringe 
viden og skabe fundamentet for nye løsninger gennem vores uddannelser og forskning,” 

siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard.
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VI ARBEJDER FOR 
EN BÆREDYGTIG VERDEN
Aarhus Universitet arbejder på at fremme den bæredygtige udvikling gennem vores forskning og ud-
dannelser – og i vores drift. Vores klimastrategi indeholder et overordnet mål om at reducere universi-
tetets CO2-udledning markant. Omstillingen kræver både strukturelle ændringer og at medarbejdere 
og studerende træffer klimavenlige valg. I netværket #AUSustainability deler studerende og medar-
bejdere idéer til, hvordan vi kan gøre Aarhus Universitet endnu mere bæredygtigt.

Klimastrategiens mål
Med denne ambitiøse målsætning lever universitetet op til Parisaftalen samt regeringens målsæt-
ning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 sammenlignet med 1990.

reduktion af universitetets 
CO2-udledning 

sammenlignet med 2018

2025

35%

reduktion af universitetets 
CO2-udledning 

sammenlignet med 2018

2030

57%

Klimastrategi
Klimastrategien 2020-2025 indeholder et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen for 
universitetets drift med afsæt i fire konkrete indsatsområder: campus, indkøb, transport og affald.
Klimastrategien tager udgangspunkt i AU’s første klimaregnskab, der bygger på tal for 2018.

Transport AffaldIndkøbCampus

Aarhus Universitet har 
som mål at blive 

CO2-neutral i 2040

Læs mere på au.dk/baeredygtighed

http://au.dk/baeredygtighed
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STØRRE SAMLET CAMPUS
MIDT I AARHUS
Aarhus Universitet er i fuld gang med at udbygge sin centrale campus i Aarhus. Dele af universitetet rykker gradvist ind på et tidligere 
hospitalsområde, nu kaldet Universitetsbyen, som med sin placering op ad Universitetsparken giver universitetet mulighed for at samle og 
styrke en række uddannelses- og forskningsaktiviteter.

Iværksætterhuset The Kitchen er allerede flyttet ind i Universitetsbyen, og Institut for Molekylærbiologi og Genetik følger efter i starten af 
2022. Det gamle patienthotel skal efter en renovering rumme 132 studieboliger, som også åbner i 2022. Universitetsbyen forbindes med 
Universitetsparken gennem tre underjordiske passager og skal være en byintegreret campus med aktiviteter, liv og nye, fleksible lokaler og 
faciliteter, der tager højde for fremtidens måder at undervise og forske på. 

Den overordnede vision for campusudviklingen er at koncentrere universitetets arealer i Aarhus om Universitetsparken, Universitetsbyen 
og Katrinebjerg og herigennem udvikle og styrke campus i Aarhus som et attraktivt og fremtidssikret forsknings- og studiemiljø. 

1. Et kig fra Nørrebrogade mod nye studieboliger 

2. Nedgang mod den centrale underjordiske passage

3. The Kitchen: 

 AU’s største iværksætterfællesskab for studerende

4. Et kig mod nord for Den Centrale Plads

5. Indgangen til Universitetsbyen, når man ankommer fra nord

6. Den Centrale Plads

Visualiseringer og 3D-model er lavet af AART Architects

NØRREBROGADE

Læs mere på au.dk/nycampus

2 31

http://au.dk/nycampus
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Universitetsbyen

3D-model over Universitetsbyen, 
som den folder sig ud langs 
østsiden af Nørrebrogade 

– fra Nordre Ringgade til Nørre 
Boulevard. Visualiseringerne viser, 
hvordan det nye campusbyggeri 

kan komme til at se ud, når det står 
færdigt i 2025. 

Katrinebjerg

Ikke langt fra Universitetsbyen 
og Universitetsparken ligger 

Katrinebjerg i trekantsområdet 
mellem Katrinebjergvej, Paludan 

Müllers Vej og Jens Baggesens Vej. 
Katrinebjerg er universitetets

centrum for digitalisering, digital
design, informationsvidenskab og

på sigt også ingeniøraktiviteter 
og en række æstetiske fag.

Visualiseringerne giver en idé om, 
hvordan den fysiske udvikling af 

Katrinebjerg kan se ud. 

1
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