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Den 28. maj 2001 blev Auditoriehuset indviet som en stærkt 
tiltrængt udvidelse af undervisningsfaciliteterne, idet Aarhus 
Universitet gennem en årrække havde været underkastet et 
byggestop, mens studentertallet samtidig var øget med over 
30 %. 

I 2004 blev Auditoriehuset omdøbt til Søauditorierne.
Bygningen er placeret i Universitetsparkens sydlige ende, 

rummer fem auditorier med plads til i alt næsten tusind per-
soner og er tegnet af Mads Møller (1941-2013), der med såvel 
bygningens omfang som dens detaljer går i intens dialog med 
universitetets hovedbygning i Universitetsparkens nordlige 
ende, som blev opført efter tegninger af hans fader, C.F. Møller, 
i 1940’erne. 

Begge er store bygninger til mange mennesker, og begge 

har store gavlvinduer og markante underføringer, der kan op-
fattes som henholdsvis den sydlige og nordlige indgangsport 
til det daværende Aarhus Universitet.

Med ikke færre end otte forskellige vinduestyper refererer 
Søauditorierne desuden til andre bygninger i Universitetspar-
ken. »Det er,« sagde Mads Møller, »på denne måde tanken, at 
man skal kunne gå på opdagelse i husets arkitektur og læse 
historiske spor, men samtidig har det været et ønske, at man 
også skal kunne aflæse, at der her er tale om en bygning, der 
rummer samhørighed med vores samtid.«

Interiørerne bærer præg af et intenst arbejde med lys, op-
levelse, materialer og detaljer, og Per Kirkebys 450 m2 store 
udsmykning af foyer og trapperum fuldender indtrykket af en 
usædvanlig bygning.

SØAUDITORIERNE
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Aarhus Universitet har i sin strategi for 2013-2020 udpeget tre strategiske sigtelinjer:

Grundforskning og fagdiscipliner af højeste 

kvalitet, der skal skabe internationale 

forskningsmæssige nybrud og kombineres i 

ny interdisciplinær forskning.

 Fem eksempler på AU’s fokus 

 på Forskning:

INTERACTING MINDS
AU’s interdisciplinære center Interacting 

Minds skaber menneskelig interaktion

ElitEcEntEr skal afdækkE 
hjERNENS MySTERIER
– AU-center med i 

europæisk forskningsflagskib

PIoNER i Et krydsfElt
Portræt af AU-forsker i verdenseliten

aU IDEAS
Forløser de kreative forskningsideer

»Vi har DE RIGTIGE FoRSkERE, 
dEn rigtigE forskning og 
DE RIGTIGE RAMMER.« 
AU og Horizon 2020

Stærke forskningsbaserede uddannelser 

for alle studerende kombineret med ekstra 

studieaktiviteter og udfordringer for de mest 

talentfulde og motiverede studerende.

 Fem eksempler på AU’s fokus 

 på Uddannelse og Talent:

»dEr Er bEhoV for at tænkE 
Ud oVEr oNE SIzE FITS All«
Fokus på udvikling af undervisning og 

innovative læringsmiljøer 

talEntUdVikling 
På AllE NIvEAUER
– og til gavn for hele samfundet

dørEnE STåR åbNE
To unge forskningstalenter om vejen til en 

forskningskarriere

kampEn om DE bEDSTE 
AU vil tilbyde attraktive karriereforløb for 

unge internationale talenter 

UddannEt TIl vERDEN
AU udvikler uddannelser, der modsvarer 

omverdenens behov, og trækker i den 

forbindelse på hele den faglige palet

UDDANNElSE oG TAlENT
sIde 28-41

FoRSkNING 
sIde 14-27

Internationalisering af uddannelses- og 

forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en 

høj koncentration og mobilitet af talent på 

alle niveauer.

 Fem eksempler på AU’s fokus 

 på Internationalisering:

topforskErE fra hElE VErdEn 
får FRIE hæNDER I AARhUS
Aarhus Institute of Advanced studies (AIAs) 

er åbnet og har budt de første fellows 

velkommen

aU UdVidEr 
INTERNATIoNAlT SAMARbEjDE
Portræt af tre af de nyeste samarbejder

kinEsiskE stUdErEndE Vil haVE 
indsigt i DEN NoRDISkE MoDEl
AU’s summer University byder internationale 

studerende på »smagsprøver«

GRæNSEløS FoRSkNING 
i rUmmEdicin
AU tiltrækker stadig flere

internationale forskere.

I hjERTET af campUs 
Levende internationalt studiemiljø

INTERNATIoNAlISERING 
sIde 42-55
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Hvorfor er vi her, hvad skal vi, og hvor skal vi hen? det er spørgs-
mål, som man kan gruble over hele livet – fordi det skal give me-
ning. I den videnskabelige verden er der nærmest indbygget et 
sådant raison d’être. Vores eksistensberettigelse er uafhængig 
søgen efter ny viden og erkendelse og, vigtigst af alt, at ud-
danne dygtige bachelorer, kandidater og ph.d.er. Alt sammen i 
bestræbelserne på at bringe den nyeste viden i anvendelse og 
imødekomme samfundets berettigede krav om, at vi bidrager 
til fortsat udvikling af vores samfund kulturelt, vidensmæssigt og 
ikke mindst til økonomisk vækst.

Aarhus Universitet har gennemgået en omfattende reform af 
hele universitetet. Vi har skabt nye organisatoriske rammer og 
administrative arbejdsgange for at styrke vores kerneydelser 
og fremtidssikre universitetet. Med udgangspunkt i de store 
sektorforsknings- og universitetsfusioner og samfundets sats-
ning på forskning og uddannelse har Aarhus Universitet siden 
2006 omtrent fordoblet både studenterantal, antallet af ph.d.-
studerende og omsætningen. 

I en tid med så store fysiske og organisatoriske forandringer 
kan man med rette spørge, om det akademiske raison d’être 
er under pres? svaret er utvivlsomt: ja. der har været talt og 
skrevet meget om optimering af universitetets styrker, konkur-
renceevne, bevillinger og effektivisering – og ikke så meget 
om bevaring og sikring af universitetets grundlæggende sunde 
værdier.

store reformer tager tid at implementere og få til at fungere 
efter hensigten. Vi er nået langt. Men i den fase, vi går ind i nu, 
skal vi også sørge for at fastholde og fokusere på universitetets 
ånd, som har haft det lidt svært. Lyst, passion og engagement er 
stadig den kraft, der driver forskning, uddannelse, talentudvik-
ling og vidensformidling. Vi skal sikre gløden i medarbejdernes 
og de studerendes øjne og værne om den kultur, der fremmer 
samarbejde, kritisk dialog, kreativitet og nysgerrighed. Universi-
tetet består af medarbejdere og studerende, og de skal opleve 
universitetet som en inspirerende ramme for deres arbejds- og 
studiemæssige indsats. Kun i kraft af dem bliver Aarhus Univer-

Vi skal VærnE om 
UNIvERSITETETS åND
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sitet i stand til at indfri den ambitiøse strategi, som er lagt frem 
til 2020. essensen af strategien er kvalitet i alt, hvad vi foretager 
os, og målet er at være et toneangivende, globalt orienteret 
universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. 

det har vi forudsætningerne for at leve op til. Aarhus Universitet 
er et bredt funderet universitet med alle de centrale videnska-
belige genstandsområder – humaniora, teologi, pædagogik 
samt natur-, ingeniør-, samfunds- og sundhedsvidenskaberne. 
Og for at sikre, at vi er på rette kurs, har vi udpeget tre strategi-
ske sigtelinjer, som alle indgår i universitetets raison d’être:

•	 Grundforskning	og	fagdiscipliner	af	højeste	kvalitet,	der	
 skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og 
 kombineres i ny interdisciplinær forskning.

•	 Stærke	 forskningsbaserede	uddannelser	 for	alle	 studerende	 
 kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for  
 de mest talentfulde og motiverede studerende.

•	 Internationalisering	 af	 uddannelses-	 og	 forskningsmiljøerne,	 
 der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent  
 på alle niveauer. 

dygtige forskere og undervisere ved Aarhus Universitet har 
skabt fundamentet for det videre arbejde. Hvordan – kan I få et 
indblik i ved at læse denne profilbrochure, der præsenterer et 
udsnit af de mange aktiviteter, der nu og i fremtiden finder sted 
på universitetet. 

God læsning.

brian bech Nielsen, 
rektor, Aarhus Universitet

Lyst, passion og engagement er stadig den kraft, 
der driver forskning, uddannelse, talentudvikling 
og vidensformidling. Vi skal sikre gløden i 
medarbejdernes og de studerendes øjne.

brian bech Nielsen,
rektor
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AU kort og godt

mErE End VErdEnsgEnnEmsnittEt 
citErEs forskning fra aarhUs 
UniVErsitEt, dEt VisEr En rapport 
fra nordforsk UndEr nordisk 
ministErråd.45%

Grønt brændstof til biler, fly og skibe er rykket et stort skridt 
nærmere, efter at danske forskere har udviklet en effektiv og 
konkurrencedygtig teknik, der kan lave olie af alle former for 
biomasse.

Forskere på Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har i 
samarbejde med firmaet steeper energy Aps udviklet en ny 
og banebrydende proces, der effektivt omdanner alle former 
for biomasse til en bioråolie, som i alle praktiske henseender er 
sammenlignelig med fossil råolie.

Metoden hedder på engelsk Hydro Thermal Liquefaction 
(HTL) og går grundlæggende ud på at trykkoge biomasse. 

Teknologien kan udnytte 85-90 procent af energiindholdet i 
biomassen, hvilket er mere, end nogen anden kendt teknologi 
kan præstere. Uden at være dyrere. Og samtidig har HTL-tekno-
logien den fordel, at den kan håndtere alle former for biomasse, 
som et moderne samfund producerer. 

Forskerne er ved at afprøve HTL-teknologien i større målestok, 
så de får tilstrækkelige mængder olie til at få det afprøvet i fly-, 
skibs- og lastbilmotorer hos interessenterne, som blandt andet 
tæller sAs, stena Line, shell danmark, MAN diesel og scania 
danmark.

kør på gyllE, 
Flyv På GRæS
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Prisen er discount, men produktet er i top, hvis anmeldelser og salgstal 
ellers er garanter for kvalitet. »Begavet folkeoplysning« og »et ægte dan-
nelsesprojekt« er blot nogle af de mange superlativer, der er hæftet på den 
nyskabende forskningsformidling, som Aarhus Universitetsforlag lancerede 
for et år siden med bogserien »Tænkepauser«. 

På 60 sider øser forskere fra Aarhus Universitet af deres viden om emner, 
der spænder fra »Frihed«, »Netværk« og »Monstre« over »Tillid« til »Vrede« 
og »danmark«, og flere af bøgerne har oplevet at stryge direkte til tops på 
den danske bestsellerliste for faglitteratur. 

»Tænkepauser« kan gratis hentes på 

TæNkEPAUSER: 
aU-forskning toppEr 
bEstsEllErlistErnE

da.unipress.dk

»Hidtil har vi kun kendt tre mellemistider forud for 
vores nuværende varme periode. Men nu har vi 
opdaget en ny.« 

Professor i palynologi ved Aarhus Universitet 
Bent Vad Odgaard står bag den bemærkelses-
værdige opdagelse.

Pollen er en vigtig kilde til indsigt i udviklingen 
af vegetation og klima gennem tiden. Ved Trelde 
Klint, Fredericia fandt AU-forskere aflejringer fra en 
periode, der ligger 340.000 år tilbage i tiden. den 
pollenbaserede analyse af aflejringerne viste, at 
klimaet dengang var varmere end antaget – så 
varmt, at der er tale om en regulær mellemistid.

pollEn afslørEr 
Ny MEllEMISTID
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school of Business and social sciences (Bss) på Aarhus Universitet kan nu også kalde sig 
AACsB-akkrediteret business school. Akkrediteringen fra den anerkendte akkrediteringsin-
stitution er et stort skridt på vejen i AU’s school of Business and social sciences’ bestræbelser 
på at blive en triple crown-akkrediteret business school. Bss er også eQUIs-akkrediteret og 
mangler således kun en AMBA-akkreditering.

»Med AACsB-akkrediteringen har vi bevist, at Aarhus Universitet har en bred business-
skole, der kan opnå anerkendelse hos den ældste og største business school-akkreditør,« siger 
dekan svend Hylleberg.

To Ud af trE
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Et ToP-100- 
UniVErsitEt
aarhUs UniVErsitEts 
placEring på dE 
globalE ranglistEr.

AU kort og godt

et nyt partnerskab mellem Aarhus Kommune, VIA University 
College og Aarhus Universitet skal løfte børn og unges læring 
gennem teknologiske muligheder i pædagogikken.

dekan på Arts Mette Thunø ser store perspektiver i aftalen:
»Fra universitetets side er vi meget optagede af forskningens 

samspil med samfundet, og aftalen etablerer en unik mulighed 
for praksisnær forskning og videnudveksling, der på sigt vil 
komme de nye generationer af børn, unge og undervisere til 
gavn.«

nyt partnErskab 
styrkEr bøRN oG 
UNGES læRING

aarhUs UniVErsitEts 
placEring på 
VErdEnsranglistEn 
oVEr UniVErsitEtEr, dEr 
Er UndEr 100 år gamlE.8
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Aarhus Universitetshospital blev for femte år i træk kåret til lan-
dets bedste af nyhedsavisen dagens Medicin. Forklaringen er 
den særlige Aarhuskonstruktion, hvor forskning og behandling 
går hånd i hånd, siger chefredaktør Kristian Lund.

Kåringen sker på baggrund af data for patientbehandling 
hentet fra blandt andet det Nationale Indikator Projekt (NIP), 
patienternes tilfredshed og en afstemning mellem læserne af 
dagens Medicin.

Kristian Lund fremhæver, at der er tale om en suveræn sejr: 
»Man må sige, at I har lagt stor afstand til jeres forfølgere. I stil-

ler op med 36 specialer, og I vinder de 28 af dem, og på ingen 
af de øvrige områder havner hospitalet længere nede end en 
tredjeplads.« 

Kristian Lund peger på den tætte sammenhæng mellem 
klinik og forskning som hovedforklaringen på den aarhusianske 
succes. dekan Allan Flyvbjerg er enig: 

»Vi har sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelser i 
topklasse og gør en fokuseret indsats for at bringe den nyeste 
viden ind i patientbehandlingen i et tæt samarbejde mellem 
Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. det er helt sik-
kert en stor del af hemmeligheden bag succesen.«

de studerende på Aarhus Universitet, school of Business 
and social sciences fik den 31. august 2012 en topmoderne 
og højteknologisk 11.000 kvadratmeter stor bygning til fag-
lige og sociale aktiviteter. Fordelt på fem etager rummer 
bygningen 500-600 læsepladser, moderne undervisnings-
lokaler med digitale tavler, grupperum, afslappende lou-
ngemiljøer, stor kantine og koncertsal med plads til 1.000 
siddepladser. Fra undervisnings- og læsepladserne på tag-
etagen er der fornem udsigt over byen og havnen. På eta-
gen under har studenterorganisationerne fået nye kontorer 
og forbedrede muligheder for at servicere de studerende.

aarhUs 
UniVErsitEtshospital 
ER lANDETS bEDSTE

ToPMoDERNE 
byGNING til 
stUdErEndE

foto: h
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et spadestik ikke kun til en bygning, men til et projekt, som vil opbygge viden, der vil blive mangfoldiggjort 
i mange år frem, og som vil komme os alle til gode. Med VILLUM FONdeNs flotte donation her ved station 
Nord får forskerne optimale muligheder for at styrke forskningen og hente ny viden om de meget store 
klimaændringer, der foregår i Arktis.

h.k.h. kronprins Frederik ved indvielsen af Aarhus Universitet og Grønlands selvstyres nye forskningsstation 
Villum Research station på station Nord, kun 800 kilometer fra Nordpolen. Her opbygger forskerne en af 
verdens mest avancerede forskningsstationer i Arktis. det sker med hjælp fra VILLUM FONdeN, der har 
doneret 70 millioner kroner til formålet.
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AU kort og godt

TrygFonden har med en bevilling på 60 millioner kroner taget 
initiativ til et nyt forskningscenter, som etableres på Aarhus 
Universitet. Forskningscenteret skal gå foran og vise, at det er 
muligt at opbygge solid viden om, hvad der virker og ikke virker, 
når børn og unges trivsel skal forbedres. 

Centeret ledes af professor Michael Rosholm. Over de næste 
seks år skal han sammen med andre forskere og samar-
bejdspartnere gennemføre forskning i, hvilke sociale indsat-
ser der virker. 

nyt 
forskningscEntEr i 
bøRN oG 
UNGES TRIvSEl

antallEt af 
stUdErEndE, som 
har fåEt tilbUdt 
En plads på 
aarhUs UniVErsitEt i 2013. 7.276
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Ny test kan redde mænd fra overbehandling for kræft i prostata.
Forskere fra Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) ved 

Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin ved 
Aarhus Universitet har udviklet en ny test, der kan bruges til 
at skelne mellem aggressiv og godartet prostatakræft, hvilket 
hidtil ikke har været muligt. Mange mænd opereres derfor for 
prostatakræft, selv om de reelt ikke har behov for eller gavn af 

behandlingen. de mest almindelige bivirkninger ved operatio-
nen er inkontinens (svært ved at kontrollere vandladning) og 
manglende evne til at få rejsning.

 »Op imod 90 procent – eller 9 ud af 10 – kunne måske undgå 
operation med bedre tests til at afgøre sygdommens aggres-
sivitet,« siger professor Torben Ørntoft.

ni Ud af ti kan UNDGå oPERATIoN
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en ph.d.-studerende fra Aarhus Universi-
tet har udviklet en åndedrætsmaske, som 
kan ændre behandlingen af epilepsianfald. 
Opfindelsen har for nylig vundet iværk-
sætterkonkurrencen Venture Cup startup 
Competition.

Åndedrætsmasken har potentiale til at 
kunne stoppe et epileptisk anfald inden for 
20 sekunder, hvor andre præparater tager 
op til fem-ti minutter om at virke. Ved hjælp 
af en genåndingspose og en særlig mem-
bran forhøjer masken mængden af kul-
dioxid i indåndingsluften, uden at patienten 
løber tør for ilt. dette har en øjeblikkelig virk-
ning på nervesystemet, så det epileptiske 
anfald stopper til gavn for epileptikeren. For 
jo længere anfald, jo større risiko for skade.

ny maskE kan 
REvolUTIoNERE 
bEhANDlING 
af EpilEptikErE

et meget velfungerende universitet, der er inde i en god 
udvikling inden for alle universitetets kerneaktiviteter, 
og som er på vej ind i en konsolideringsfase efter
universitetets forandringsproces.

Sådan lyder den overordnede bedømmelse af Aarhus Universitet i tilsynsrapporten fra 
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Nyt forskningsprojekt finansieret af Bill & Melin-
da Gates Foundation skal bane vejen for en 
billig og bæredygtig løsning på nogle af Afrikas 
fødevareproblemer. Forskere fra Aarhus Uni-
versitet er med og forsøger at udvikle majs, der 
skaber sin egen gødning og dermed øger høst-
udbyttet for fattige bønder. 

»det her er et eksempel på, at mange års 
grundforskning nu fører til nyskabende, anvendt 
forskning, der kan få stor betydning for mange,« 
siger professor Jens stougaard, der står i spidsen 
for en forskningsgruppe, der allerede har fundet 
frem til, hvordan bælgplanter er i stand til at 
etablere symbiose med bakterier, der kan ud-
nytte luftens kvælstof, så planten populært sagt 
skaber sin egen gødning.

det er de resultater, der nu skal overføres til 
majsplanter.

»Projektet er på mange måder et biotekno-
logisk »Man on the Moon«-projekt med store 
perspektiver i en verden, hvor befolkningstallet 
og presset på ressourcerne stiger.«

SUPERMAjS 
gødEr sig sElV

foto: colourbox
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forskning

Aarhus Universitet har strategisk fokus på 
grundforskning og fagdiscipliner af højeste 
kvalitet, der skal skabe internationale 
forskningsmæssige nybrud og
kombineres i ny interdisciplinær forskning.

FORSKNING
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Forskning i det 21. århundrede 
afhænger af, at vi gennem 
tværfagligt samarbejde skaber 
nye muligheder for at opnå 
viden	og	effekt.	Jeg	vil	gerne	
rose Aarhus Universitet for 
erkendelsen af, at vores evne til 
at håndtere nogle af de største 
udfordringer, vi står over for, på 
globalt plan afhænger af, at 
vi kan tænke nyt og proaktivt 
skaber det rette miljø for 
tværfaglig forskning.

Anne Glover

er øverste videnskabelige rådgiver for formanden for 

europa-Kommissionen og professor i molekylær- og cellebiologi ved 

University of Aberdeen.

Glovers rolle som øverste videnskabelige rådgiver involverer blandt 

andet at indhente uafhængig faglig rådgivning om ethvert emne inden 

for områderne videnskab, teknologi og innovation på anmodning fra 

formanden for europa-Kommissionen. Hun fungerer ligeledes som 

ambassadør for europæisk forskning, hvor hun både markedsfører og 

formidler værdierne og fordelene ved europæisk forskning.

FORSKNING



AU’s interdisciplinære center Interacting Minds åbnede officielt i 
august 2012. siden er det gået stærkt med at få etableret sam-
arbejde på tværs af traditionelle faggrænser.  

»Humanisterne finder ud af, at de kan bruge biologerne, 
fysikerne og psykologerne – og omvendt. Humanisterne bringer 
nye ideer til de kliniske og naturvidenskabelige forskningsom-
råder,« siger professor og centerleder Andreas Roepstorff, der 
selv er uddannet både biolog og antropolog. 

»Faktisk er der allerede opstået forskningssamarbejder, som 
vi slet ikke havde med i forskningsplanen. Forskerne finder selv 
ud af, at de kan bruge hinanden på tværs af fag og discipliner. 
det er sagen, den menneskelige interaktion, der er i centrum 

for det, vi laver, og det, vi er fælles om. Ud af det blomstrer helt 
nye forskningssamarbejder og projekter,« forklarer Andreas 
Roepstorff. 

Forskerne har vidt forskellige faglige baggrunde, men de har 
det tilfælles, at de alle er nysgerrige og åbne for at nedbryde 
traditionelle faggrænser og samarbejde på kryds og tværs af 
forskningsdiscipliner i bestræbelserne på at blive klogere på 
menneskelige interaktioner.

selv har Andreas Roepstorff altid haft en brændende interesse 
for den interdisciplinære forskning og for at forstå de mekanismer, 
der er i spil, når mennesker interagerer med hinanden.

»Forståelsen af den menneskelige interaktion er grundlæg-
gende et humanistisk anliggende. Men det rammer også dybt 
ind i samfundsvidenskaben og i sundhedsvidenskaben. Hvis vi 
for eksempel skal forstå al den kompleksitet, der er forbundet 
med psykiske lidelser, så er vi selvfølgelig nødt til at inddrage 
viden fra sundhedsområdet, men ved også at trække på viden 
fra lingvistikken, biologien, psykologien og antropologien når vi 
både dybere og længere ind i problematikken. Vi kan nå hele 
vejen rundt om og belyse den fra flere sider,« forklarer Andreas 
Roepstorff. 

INTERACTING minds

AU’s interdisciplinære center Interacting 
Minds skaber ny viden om, hvad der sker 
med mennesker, når de interagerer med 
hinanden. Hvad sker der i deres hjerner? 
I følelsesregistrene? Og hvordan påvirker 
kommunikation alt dette? 

foto: la
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Professor Andreas Roepstorff

er uddannet i biologi og antropologi og deler sin 

forskning ligeligt mellem de to fag. Han er leder af det 

interdisciplinære center Interacting Minds, der har 40 

forskere fra en bred vifte af fagligheder tilknyttet. 

vibeke Fuglsang bliksted 

er uddannet psykolog og har i ni år arbejdet med 

unge med nydiagnosticeret skizofreni ved OPUs, 

Aarhus Universitetshospital, Risskov, og hun er tilknyttet 

Interacting Minds. Hun har netop afsluttet sin ph.d.
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trE EksEmplEr på nogEt af dEn forskning, 
dEr forEgår på intEracting minds

Interdisciplinære forskningscentre 
Aarhus Universitet har etableret syv interdisciplinære 
forskningscentre. Grundtanken er at skabe frirum til at etablere nye 
forskningssamarbejder, hvor stærke forskere på Aarhus Universitet 
i samarbejde med kolleger fra andre fagdiscipliner frit kan forfølge 
et uudforsket potentiale i et nyt fælles spor. 

Med interdisciplinær forskning forstås forskning, hvor stærke 
forskergrupper fra forskellige hovedområder går sammen og 
integrerer information, data, metoder, begreber og teorier med 
henblik på at udføre grundforskning eller løse problemer, der 
kræver kombineret viden fra flere forskningsdiscipliner.

De syv interdisciplinære forskningscentre på AU 
Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)
MINdLab
Centre for isequencing (iseQ)
Centre for Integrated Register-based Research (CIRRAU)
Arctic Research Centre (ARC)
Interacting Minds Centre (IMC)
Participatory Information Technology Centre (PIT)



der er stor forskel på, hvordan mennesker med skizofreni evner 
at indgå i det sociale samspil med andre mennesker. det viser 
et nyt ph.d.-projekt af psykolog Vibeke Fuglsang Bliksted, som 
på baggrund af den nye viden mener, at der er brug for et mere 
nuanceret syn på skizofreni og på den behandling, patienterne får.  

»Nogle patienter med skizofreni mestrer social kognition – det 
vil sige, de er i stand til at aflæse og interagere med andre men-
nesker i en social interaktion forholdsvis uproblematisk. Andre 
evner det ikke og har store vanskeligheder med at aflæse 
andre mennesker,« forklarer Vibeke Fuglsang Bliksted, der er 
specialpsykolog ved Afdeling for Psykoser, Aarhus Universi-
tetshospital, Risskov og en del af AU’s interdisciplinære center 
Interacting Minds (IMC). 

I sit ph.d.-projekt samarbejdede hun med sprogforskere fra 
IMC. Hun trak på deres viden om semiotik og teorier om, hvordan 
mennesker konstant afkoder hinandens stemmeføring og mimik. 
sammen satte de sig for at undersøge, hvad der sker i hjernen hos 
patienter med skizofreni, når de udsættes for sarkasme. 

Fokus var på nydiagnosticerede unge patienter med skizo-

freni – i alt 59, hvoraf 19 fik foretaget såkaldte funktionelle hjer-
nescanninger. Patienterne fik vist små filmklip med skuespillere, 
der fremførte hverdagsinteraktioner i henholdsvis en sarkastisk 
og oprigtig version. 

»de patienter, der var hårdest ramt, var ikke i stand til at 
skelne. de opfattede alt som oprigtigt, og hjernescanninger 
viste en lavere hjerneaktivitet hos denne gruppe af patienter 
sammenlignet med de raske kontrolpersoner. en anden gruppe 
patienter var i stand til at aflæse skuespillerne korrekt, men her 
viste hjernescanningerne en øget hjerneaktivitet i forhold til de 
raske kontrolpersoner, hvilket kan tolkes som, at disse patienter 
skulle bruge kompenserende strategier for at kunne skelne,« 
fortæller Vibeke Fuglsang Bliksted.

den viden kan få afgørende betydning for, hvordan man 
fremover skal behandle patienter med skizofreni, forklarer  
Vibeke Fuglsang Bliksted.

»det gør det muligt at diagnosticere patienterne mere præcist 
og ikke mindst målrette behandlingen til den enkelte patient.«

skizofrEni 
ER IkkE bARE 
skizofrEni
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Lad mig høre, hvordan du taler, og jeg skal sige dig, hvad du fej-
ler. sådan kan målet med et forskningsprojekt under Interacting 
Minds lidt karikeret beskrives. 

det forholder sig nemlig sådan, at depressive generelt taler 
monotont, autister mekanisk, og skizofrene tonløst. Og den 
viden kan man bruge til objektivt at støtte den diagnostiske pro-
ces, lyder det fra de to AU-forskere, Kristian Tylén og Riccardo 
Fusaroli, der står bag forskningsprojektet. 

det gør de ved at kombinere deres viden om kognitiv semio-
tik med lægevidenskabens psykiatri og så udvikle statistiske 
programmer, der automatisk regner det hele ud. 

»Vi optager patienternes stemmer og fører lydoptagelserne 
ind i en algoritme, der så koder mønstrene og udregner, hvor 
meget rytmen og prosodien – dvs. tryk på ordene og pauser 
mellem sætninger – afviger fra normalen,« forklarer Kristian 
Tylén.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Arts, Health og 
Aarhus sygehus, hvor spørgsmål, metoder og data fra flere 
forskellige discipliner kombineres. det baner vejen for en mere 
objektiv diagnosticering af sindslidelser, der ikke alene er base-
ret på den enkelte læges vurdering.

»Metoden gør det muligt nøjagtigt at afgøre, om en patient 
lider af den ene eller den anden sindslidelse, og hvor alvorlig 
lidelsen er – for eksempel er der mange grader af depression, 
som det er hensigtsmæssigt at skelne mellem,« siger Riccardo 
Fusaroli. 

Når systemet om nogle år er klar til at blive implementeret 
ude på hospitalerne, kan patienterne se frem til en hurtigere 
diagnosticeringsproces, der samtidig sparer sygehusvæsenet 
ressourcer. 

stEmmEn Er nøglEn 
til DIAGNoSTICERING 
af sindslidEndE

Hvordan arbejder hjernen med sproget? det udforsker 
lektor Mikkel Wallentin i et projekt under Interacting Minds, 
hvor han trækker på sin faglige baggrund i dramaturgi og 
kognitiv semiotik, som han kombinerer med hjernescan-
ninger. Han forklarer: 

»For de fleste er det sværere at forstå omvendt ordstil-
ling end ligefrem ordstilling. Hjernen skal normalt bruge 
mere tid på sætningen »hende elsker han« end den mere 
almindelige ordstilling »han elsker hende«.«

 Men hvorfor det? Og hvad siger det om vores hjerners 
måde at forstå sprog på? Har vi en bestemt ordstillingsme-
kanisme i hjernen, der styrer vores sprogforståelse, eller er 
det, fordi hjernen er blevet trænet til at forvente en særlig 
ordstilling?

For at finde svaret har han scannet hjerneaktiviteten hos 

mennesker, når de skulle forstå sætninger med omvendt 
ordstilling. Men i nogle tilfælde blev den omvendte ordstil-
ling placeret i en kontekst, hvor man ville forvente den, for 
eksempel efter »Peter hader piger, undtagen Lise.«  Her er 
det naturligt at sige »hende elsker han.«

»Vores hjernescanningsforsøg viser, at ligefrem ordstil-
ling er lettest at forstå, fordi hjernen er vant til at få budska-
ber serveret i den form. For når vi placerer omvendt ordstil-
ling i en kontekst, hvor vi forventer den, så er den lige så 
let at forstå. Vi kalder det prædiktiv kodning. Hjernen laver 
simpelthen en form for statistik på baggrund af de mange 
sproglige indtryk og erfaringer, den får, og opbygger på 
den måde systemer af sproglige forventninger, som igen 
danner grundlag for nye sprogforståelser.«

»pEtEr hadEr pigEr, UndtagEn lisE. 
hENDE ElSkER hAN.«
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»Vi vil være først med de nye ideer.«
Med den udmelding sætter professor Poul Nissen en tyk streg 

under de høje ambitioner med det nye elitecenter dANdRITe 
ved Aarhus Universitet. Her skal internationale forskergrupper 
i de næste 10 år afdække hjernens mysterier i et tæt samspil 
mellem flere videnskabelige discipliner.

Centeret blev muligt, efter at Lundbeckfonden i samarbej-
de med det europæiske forskningsinstitut eMBL udnævnte  
dANdRITe på Aarhus Universitet til dansk partner af Nordic eMBL 
Partnership. eMBL er et internationalt flagskib inden for grund-
forskningen i life sciences, som vil give forskerne fra centeret i 
Aarhus adgang til de mest avancerede apparaturer og faciliteter.

»Infrastrukturen, forskernes frihed og de betydelige ressour-
cer, vi råder over, betyder, at vi har noget at have ambitionerne 
i,« fastslår Poul Nissen, der er direktør for dANdRITe og skal lede 
arbejdet sammen med professorerne Anders Nykjær og Poul 
Henning Jensen – også fra Aarhus Universitet.

»dANdRITe er en chance for at opbygge helt ny forskning på 
Aarhus Universitet,« siger Poul Nissen. Han skal sammen med 
centerets øvrige ledelse nu i gang med en international rekrut-
tering af fem yngre forskningsledere, der tilbydes en startpakke 
på to millioner euro til at etablere selvstændige forskningsgrup-
per.

Forskningen på dANdRITe kommer til at spænde fra moleky-
lærbiologi og biofysik til klinisk neurofysiologi og bioteknologi 
og tager afsæt i de tre professorers ekspertiser fra centrale ak-
tiviteter som transgene dyremodeller, neurofysiologi og struk-
turelle studier af membranproteiner. Fokus vil blive lagt på at 
afdække hjernecellernes signaleringsprocesser, og hvordan de 
opbygger komplekse netværk, herunder også hvordan disse 
processer er påvirket i for eksempel neurologiske og psykiatri-
ske lidelser.

ElitEcEntEr 
skal afdækkE 

hjERNENS MySTERIER
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oM DANDRITE
danish Research Institute 
of Translational Neuroscience 

Centeret kommer til at beskæftige omkring 90 for-

skere fra både Health og science and Technology. 

de skal forske i hjernens kommunikationsmønstre, 

og hvad der går galt, når sygdomme opstår. Målet 

er at udvikle lægemidler og nye behandlingsmeto-

der og skabe grobund for nye virksomheder.

Lundbeckfonden tog initiativ til centeret og har 

bevilget 60 millioner kroner til de første fem år. det 

samlede budget ventes at nå omkring en halv mil-

liard kroner.

oM EMbl
european Molecular Biology Laboratory

Forskningsinstitutionen er blandt verdens førende 

inden for molekylærbiologisk grundforskning og får 

offentlige forskningsmidler fra 20 medlemsstater. 

Institutionen består af 85 uafhængige forsknings-

grupper og tilbyder forskerne adgang til infrastruk-

tur i fem avancerede laboratorier i europa.

AU-center	med	i	europæisk	forskningsflagskib



21

Allerede da han publicerede sit speciale, vakte Bo Barker 
Jørgensen opsigt i den internationale forskningsverden. Og i 
de følgende årtier har han adskillige gange gentaget den vi-
denskabelige bedrift, det er, at præsentere nye gennembrud i 
forståelsen af naturen.

den snart 67-årige professor i geomikrobiologi er en inter-
nationalt anerkendt pioner inden for udforskningen af mikro-
organismer i iltfrie miljøer dybt under havbunden og den rolle, 
de spiller i de globale stofkredsløb. det giver også ny viden om 
havbundens betydning for klimaet.

Bo Barker Jørgensen leder i dag det internationale grund-
forskningscenter Center for Geomikrobiologi, som i 2012 fik en 
femårig forlængelse af sin bevilling fra danmarks Grundforsk-
ningsfond. samme år blev endnu en hæder føjet til rækken af 
internationale priser, da han modtog et Advanced Grant, som 
det europæiske Forskningsråd (eRC) kun uddeler til europas 
absolutte forskningselite. 

Bo Barker Jørgensens faglige felt er biogeokemi, og som 
navnet siger, handler det i høj grad om tværvidenskabelige 
aktiviteter.

»Vi er nødt til at inddrage både biologien og geologien for at 
forstå det miljø, organismerne lever i. Og det meste af vores ar-
bejde er kemi,« forklarer Bo Barker Jørgensen, der dog ikke ser 
det tværfaglige som en kvalitet i sig selv.

»Kvaliteten kommer, hvis man når frem til nye erkendelser 
ved at arbejde sammen med andre videnskaber. det er vi her 
på centeret et godt eksempel på, for både geologi, geofysik, 
mikrobiologi og molekylærbiologi indgår i de mange forsk-
ningsprojekter, vi arbejder med,« uddyber professoren.

Bo Barker Jørgensen kan i sin karriere også se tilbage på 19 år 
som leder af et institut i Bremen, som den tyske forskningsinstitu-
tion Max-Planck-Gesellschaft headhuntede ham til at opbygge. 
det er dog ikke strukturer og strategier, han går mest op i, når 
det drejer sig om at skabe gode forskningsmiljøer.

»det har aldrig beskæftiget mig. det gode miljø kommer fra 
de gode forskere. så kunsten er at finde de bedste unge for-
skere og de bedste studerende til ph.d.-projekter,« fastslår han.

bo barker jørgensen har forfattet næsten 300 artikler, 
der er citeret omkring 22.000 gange. 

pionEr i Et 
kRyDSFElT

pEEr rEViEwEd 
forskningspUblikationEr blEV 
dEr UdgiVEt i 2012 af forskErE 
fra aarhUs UniVErsitEt.5.199

stærke fagdiscipliner og fremragende 
grundforskning er fundamentet for 
universitetets virke. Aarhus Universitet 
har skabt sig en position blandt de 
førende forskningsuniversiteter i europa. 
På de internationale ranglister placerer 
universitetet sig blandt de 100 bedste 
i verden og i top-10 blandt de yngste 
universiteter.

Inden for en lang række fagdiscipliner 
tilhører AU-forskere den absolutte 
internationale elite. Én af dem er professor 
Bo Barker Jørgensen.

bo bARkER jøRGENSEN

CURRICUlUM vITæ

2012- Professor i geomikrobiologi ved Bioscience,  

 Aarhus Universitet. Fornyet bevilling til  

 Center for Geomikrobiologi

2007-2011 Leder af Center for Geomikrobiologi,  

 Aarhus Universitet samt professor ved  

 førnævnte Max Planck Institut

1992-2007 Max Planck Institut for Marin Mikrobiologi  

 i Bremen, Tyskland

1973-1992 Aarhus Universitet

PRISER

2013 Aarhus Universitets videnskabspris  

 Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

2012 Advanced Grant, som det europæiske Forskningsråd  

 (eRC) uddeler til europas absolutte forskningselite

2010 Jim Tiedje Award – den højeste internationale   

 anerkendelse inden for mikrobiel økologi 

2009 deutscher Umweltpreis – den største miljøpris i europa



22

CoNDITIoNS oF DEMoCRATIC 
STAbIlITy AND bREAkDowN: 
ThE INTERwAR PERIoD REvISITED
Projektet analyserer demokratisk sam-

menbrud og overlevelse i mellemkrigsti-

den og undersøger efterfølgende, i hvil-

ket omfang de historiske sammenhænge 

og betingelser er relevante i dag. 

RoMANTIkkEN SoM IDENTITETSSkAbER – I FoRTID, NUTID oG FREMTID
Projektet har skabt to platforme for nordisk romantikforskning. et engelsksproget fagfællebedømt og tværfagligt 

forskningstidsskrift ROMANTIK. Journal for study of Romanticisms og en hjemmeside, der informerer om nordiske 

bogudgivelser, udstillinger, seminarer etc. inden for feltet romantikstudier og også er tidsskriftets hjemmeside. 

romantikstudier.dk

EPICENTER – Centre for Cultural epidemics 

Hvordan smitter ikke-smitsomme sygdomme?

Fedme smitter ikke. det ved vi. Alligevel taler vi lige så naturligt om en fedmeepidemi, som når vi taler om influ-

enza, tuberkulose og aids. Og måske med god grund, mener forskerne ved ePICeNTeR. 

 »sygdomme som kræft, anoreksi og diabetes og fænomener som selvmord og cutting breder sig i epidemiske 

mønstre. det vil sige, at de smitter. Ikke i traditionel forstand, men for eksempel via forbrugsvaner eller internettet,« 

forklarer antropologen Lotte Meinert, der er professor MsO ved Institut for Kultur og samfund. Hun står sammen med 

antropologen Jens seeberg i spidsen for ePICeNTeR.

»Vi vil gerne udvide og nuancere begrebet om smitte. Her kan vi som antropologer og humanister træde lidt tilba-

ge og se sociale processer og sygdomme i et større perspektiv. det har jo for eksempel stor betydning for de politiske 

og økonomiske mekanismer, der går i gang, når WHO eller sundhedsstyrelsen definerer noget som en epidemi.« 

epicenter.au.dk

Interessen var stor, da AU IdeAs afholdt sin anden ansøgningsrunde i 
2013. I alt modtog AU IdeAs 218 ansøgninger med nye spændende 
ideer til forskningsprojekter og -centre med start i 2014.

AU IdeAs er et særligt bevillingsprogram, der som det første af sin art 
i danmark blev oprettet i 2011 i samarbejde mellem Aarhus Universitets 
Forskningsfond og Aarhus Universitet. 

Formålet med AU IdeAs er at udvikle og realisere det kreative 
forskningspotentiale på Aarhus Universitet ved at støtte den gode og 
skæve forskningside, som ellers kan have svært ved at finde midler ad 
de traditionelle kanaler. 

AU IdeAs giver to typer bevillinger. den ene type bevilling går 
til projektudvikling, hvor der gives støtte i et til to år til at teste 
holdbarheden af en ny forskningside. den anden går til etableringen 
af pilotcentre, hvor der gives støtte i tre til fem år til at undersøge, om en 
ide kan føre til et egentligt forskningscenter. 

her er et lille udpluk af nogle af de i alt 45 
AU IDEAS-projekter og -centre, der så dagens lys i 2012. 

aU idEas støttEr 
DE kREATIvE 
forskningsidEEr

PROJeKT

CeNTeR

FIkTIoNAlITET
Centre for Fictionality studies

Formålet med centeret er at kaste 

lys over, hvordan fiktionalitet hjæl-

per os med at navigere i en mo-

derne medialiseret kulturel kontekst, 

og hvordan fiktionalitet har været 

anvendt i forskellige historiske sam-

menhænge til at legitimere eller de-

legitimere handlinger og udtalelser.

fictionality.au.dk
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CARboN PolITICS
Projektet undersøger de para-

doksale resultater af globale 

og lokale forhandlinger om 

værdien af skove og stude-

rer mekanismerne bag imple-

menteringen af Redd (FN’s 

program Reducing emissions 

from deforestation and Forest 

degradation) som et særligt 

værdisystem i West Kaliman-

tan i Indonesien. 

DEN DEMokRATISkE oFFENTlIGhED
der er en solid tradition for at betragte den offentlige samtale 

som demokratiets livsnerve, hvor den folkelige meningsdan-

nelse finder sted, og de valgte politikere begrunder og forsva-

rer deres forvaltning af magten. 

»Men i dag er den offentlige samtale udfordret på forskel-

lig vis,« siger professor Henrik Kaare Nielsen, der er leder af 

centeret, som skal tage temperaturen på den demokratiske 

offentlighed i danmark. 

Han peger blandt andet på spin, professionalisering af 

politikken, kommercialisering af medierne og ulige adgang til 

deltagelse i den offentlige debat som nogle af de fænome-

ner, der udfordrer den demokratiske offentlighed.  

»Projektets formål er at foretage en tværfaglig analyse af 

de mange udfordringer og få kortlagt, hvilken karakter de har, 

og hvor stor en trussel de udgør. Og på den baggrund give 

nogle bud på, hvordan den offentlige samtale kan styrkes 

som faktor i den politiske beslutningsproces.«

offentlighed.au.dk

ARCII – Aarhus Research Center for Innate Immunology

Hovedformålet med centeret er at identificere og ka-

rakterisere mekanismer for innat immunologisk genken-

delse af virusinfektioner. 

Professor MsO og ph.d. søren Riis Paludan, der leder 

pilotcenteret, siger:

»det naturlige immunsystem indvirker på mange syg-

domme med en række mekanismer, og et af pilotcen-

terets mere langsigtede mål er at udvide aktiviteterne 

til også at inkludere andre mikrobielle infektioner og 

inflammatoriske sygdomme.«

cii.au.dk
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SChoolS FoR hEAlTh AND SUSTAINAblE DEvEloPMENT
Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig skoleudvikling

Formålet med centeret er at gennemføre banebrydende forskning 

inden for sundhedspædagogik og uddannelse for bæredygtig ud-

vikling i folkeskolen. I danmark udgør sundhed, miljø og bæredygtig 

udvikling tværgående dimensioner i folkeskolen, som skal integreres 

på tværs af fag og klassetrin.  

Forskningsperspektivet i centeret er at nytænke de kompetencer, 

som er nødvendige for, at kommende generationer kan deltage 

kompetent i de forandringsprocesser, som spørgsmål om sundhed og 

bæredygtighed rejser.

shs.au.dk

PolIS – Centre for Political Party Research 

Hovedideen med POLIs er at studere demokrati ved at se på politiske 

partier og deres interaktion med vælgerne og massemedierne.   

Professor Christoffer Green-Pedersen, der leder POLIs, siger:

»Politisk kommunikation er blevet et centralt, hvis ikke det mest cen-

trale, aspekt af moderne politik, og at forstå partiernes rolle i politisk 

kommunikation er et af de vigtigste spørgsmål for statskundskab i 

dag. Hvis vi vil vide noget om magt og indflydelse i nutidig politik, er 

vi nødt til at kende svaret på dette spørgsmål.«

ps.au.dk/forskning/forskningscentre-og-enheder/polis

whAT MAkES A STUDENT SUCCESSFUl? 
A lARGE-SCAlE ExPERIMENTAl INvESTIGATIoN 
oF bEhAvIoRAl CoRRElATES
Projektet undersøger årsagerne til det høje antal danske 

studerende, som dropper ud af deres universitetsstudier. 

Ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og adfærds-

eksperimenter vil betydningen af blandt andet personlige 

studiekompetencer blive undersøgt. der vil være særligt 

fokus på problemer omkring selvkontrol.



CIRCE – Center for Informatics Research on Complexity in ecology

Formålet med centeret er at studere kompleksitets betydning for, 

hvordan økosystemer fungerer og reagerer på miljømæssige foran-

dringer; dette gøres ved at anvende en informatiktilgang og analyse-

re store mængder af økologisk data ved hjælp af avanceret statistisk 

og mekanistisk modellering. 

Jens Christian svenning, professor ved Institut for Bioscience og 

direktør for centeret, siger:

»Vi ved i dag, at der kommer til at ske massive ændringer i klima 

og miljø over de næste årtier og århundreder. spørgsmålet er, hvad 

forandringerne kommer til at betyde for økosystemer og biodiversitet, 

og det er uhyre svært at sige noget om, fordi vi har med meget kom-

plekse systemer at gøre, hvor dyre- og plantearter og mange andre 

faktorer på kryds og tværs er gensidigt afhængige af hinanden. I 

CIRCe forsøger vi med forskellige nye metoder at blive klogere på 

denne kompleksitets betydning, så vi kan blive bedre rustet til de 

forandringer, vi ved, er undervejs.«

projects.au.dk/circe

ThE INvENTIoN oF FAST ChEMICAl TRANSFoRMATIoNS: 
NEw PoTENTIAl ClINICAl APPlICATIoNS FoR PoSITRoN 
EMISSIoN ToMoGRAPhy
Projektet går ud på at udvikle ny syntetisk kemi til fremstilling af en 

bred vifte af farmaceutiske relevante molekyler til diagnostiske formål 

i positronemissionstomografi. der er specielt fokus på fremstilling af 

nye markører til neurodegenerative sygdomme såsom Parkinsons og 

Alzheimers.

EMooD – Nye ideer til bedre antidepressiv medicin

depression er en livstruende sygdom, der kan opstå hele livet. den kliniske effekt af 

farmakologisk behandling er forsinket med flere uger og ses kun i op til 60 procent 

af alle patienter. der er derfor et presserende behov for nye værktøjer, hvormed 

man kan forudsige patienters reaktion på behandling, og for ny hurtigt virkende 

medicin.

Gregers Wegener, som er leder af centeret, forklarer ideen bag: 

»I vores søgning efter nye medicinmålgrupper, som kan lede os i den rigtige ret-

ning, udforsker vi mekanismerne bag behandling med ketamin. Ideen er at bruge 

ketamin som tilgangsvinkel til at opnå indsigt i det molekylære og morfologiske 

udgangspunkt for hurtig og vedvarende antidepressiv effekt.«

emood.au.dk
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ThE DIGITAl AUDIobook 
AND MobIlE lISTENING
– NEw MEDIUM, NEw 
USERS, NEw lITERARy 
ExPERIENCES?
er brugeres anvendelse og op-

levelse af den digitale lydbog 

primært litterær, med henvisning 

tilbage til den trykte bog? eller 

er det mere relevant at betragte 

den digitale lydbog som et sær-

ligt eksempel på mobil lydkultur 

– således at den udgør et medie, 

der både teknologisk, æstetisk/

perceptuelt og sociologisk adskil-

ler sig fra papirbogen?

PROJeKT

CeNTeR
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DANMARk kUN ovERGåET AF SChwEIz oG FINlAND
en opgørelse fra Ministeriet for Forskning, Innovation 
og Videregående Uddannelser viser, at danmark kun 
overgås af schweiz og Finland, hvad angår andelen af 
hentede eU-forskningsmidler per indbygger.

danske forsknings- og innovationsmiljøer har i alt 
modtaget 5,8 milliarder kroner – eller næsten 80 mil-
lioner kroner om måneden – siden det europæiske 
rammeprogram, FP7, trådte i kraft. Omtrent én milliard 
er kommet fra det europæiske Forskningsråd eRC, som 
dermed er den største indtægtskilde for danmark blandt 
delprogrammerne i FP7.

Med Horizon 2020 søsætter eU et af verdens største forsknings-
programmer. I perioden 2014-2020 er der afsat cirka 70 mil-
liarder euro til investeringer i forskning og innovation. Aarhus 
Universitets profil passer godt til de tre satsningsområder, der 
peges på i Horizon 2020: videnskab i topklasse, industrielt leder-
skab og fokus på udfordringer i samfundet. 

det forklarer prodekan for forskning på Aarhus Universitet Ole 
steen Nielsen.

»Vi gør det allerede rigtig godt i forhold til excellent forskning, 
hvor Aarhus Universitet gennem flere år har fået mange af de 
eU-midler, der bliver uddelt som eRC Grants. Og når det hand-
ler om at udvikle samarbejdet med virksomheder og bidrage til 
løsningen af samfundsmæssige udfordringer, så er det længe 

noget, vi har arbejdet intenst med på AU. Og er klar til at byde 
ind på,« siger Ole steen Nielsen.

 At skabe optimale betingelser for netop at udvikle samarbej-
der med virksomheder og forskning, der bidrager til løsningen 
af samfundsudfordringerne, har også været væsentlige argu-
menter for den store forandringsproces, Aarhus Universitet har 
gennemgået, forklarer Ole steen Nielsen. 

 »Vi har de rigtige forskere, den rigtige forskning og de rigtige 
rammer. Vi har rigtig gode chancer for at byde ind og få del i de 
mange forskningsmidler og spændende forskningssamarbej-
der, der ligger i Horizon 2020,« siger Ole steen Nielsen, der da 
også forventer, at Aarhus Universitet i de kommende år vil være 
i stand til at øge sin i forvejen store andel af eU-midler.

aU og 
hoRIzoN 2020



27

Erc grants har aarhUs 
UniVErsitEt i alt modtagEt. 
danskE UniVErsitEtEr har
i alt modtagEt 70.28

ERC Grants
det europæiske Forskningsråd (eRC) 
uddeler hvert år de prestigefyldte eRC 
Grants til europas absolutte forskningselite, 
og Aarhus Universitet gør det godt i den 
sammenhæng. Universitetet tegner sig for 
28 af de i alt 70 eRC Grants, som danske 
universiteter har modtaget gennem tiden.

I 2012 modtog Aarhus Universitet syv 
eRC Grants, hele fire af dem var de såkaldte 
starting Grants, der tildeles unge lovende 
forskertalenter.

hvad forsker du i? 
Jeg forsker i krydsfeltet mellem fysik og astronomi. Mere specifikt i, hvor-
dan vores grundstoffer bliver dannet igennem de fysiske processer, der 
foregår i stjerners indre og i stjerneeksplosioner. Vi ved allerede ret meget 
om de processer, men vi er stadig ikke i stand til rigtig at forklare, hvordan 
de første og letteste grundstoffer rent faktisk dannes.

 
hvad betyder det for din forskning, at du modtager et Starting Grant?
Bevillingen gør det muligt for os over de næste fem år at arbejde fokuseret 
med de meget tidskrævende og komplicerede forsøg, som kan vise os, 
hvad der sker omkring dannelsen af nogle af de letteste grundstoffer. det 
er en gåde, der har været uløst siden 1950 érnes nukleare forskning, og 
som vi nu sætter os for at løse. Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus 
Universitet er et ret unikt sted for den slags forskning, fordi jeg som forsker 
har adgang til en bred vifte af acceleratorer, hvor vi kan genskabe nogle 
af de processer, der sker inde i stjernernes indre.

En	af	Aarhus	Universitets	fire	Starting	
Grants-modtagere er lektor ved Institut for 
Fysik og Astronomi Hans Otto Uldall Fynbo.

I STjERNERNES INDRE – PÅ JAGT eFTeR 
GRUNdsTOFFeRNes OPRINdeLse

foto: la
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Aarhus Universitet har strategisk fokus på 
stærke forskningsbaserede uddannelser 
for alle studerende kombineret med ekstra 
studieaktiviteter og udfordringer for de mest 
talentfulde og motiverede studerende.

uddannelseogtalent
UddannElsE og talEnt
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Viden, uddannelse og innovation 
er det 21. århundredes vigtigste 
konkurrenceparametre, og heri 
spiller universiteterne en afgørende 
rolle for danmark. det er derfor 
vigtigt, at universiteterne fortsat 
udvikler sig som uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, uddanner 
dygtige, innovative kandidater med 
individuelle talenter og kompetencer 
til at udfylde en bred vifte af 
funktioner i samfundet og samtidig 
skaber attraktive forskningsmiljøer 
for at uddanne og tiltrække dygtige 
forskere, der kan sikre relevant 
forskning på højt niveau.

Morten østergaard

er minister for forskning, innovation og 

videregående uddannelser og medlem af 

Folketinget for Radikale Venstre. 

Han er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

uddannelseogtalent
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Fem studerende står på Aarhus Havn og sætter gule post-its 
på et stort kort over havnen. de er i gang med at kortlægge 
havnens udseende og minutiøst observere og beskrive de 
handlinger, der foregår i løbet af en dag. 

de studerende går på kandidatuddannelsen i oplevelsesøko-
nomi på Aarhus Universitet og er i gang med en opgave, hvor 
de skal designe et nyt og bedre havneområde, der også kan 
fungere som rekreativt område til gavn og glæde for flere af 
byens indbyggere.

Entreprenøriel pædagogik
situationen er karakteristisk for den nytænkning af undervisnin-
gen, der blandt andet foregår på hovedområdet Arts i disse år. 
Flere og flere undervisere lader dele af undervisningen foregå 
uden for auditoriernes fire vægge, så de studerende kan øve 
sig i at bruge deres akademiske kompetencer på måder, der 
kan skabe værdi for samfundet, den dag de forlader Aarhus 
Universitet. 

»Vi kalder det entreprenøriel pædagogik. de studerende skal 
lære at være en slags humanistiske entreprenører. det kræver 
en pædagogik, hvor de studerende trænes i at igangsætte 
innovative processer og frembringe originale løsninger,« siger 
Louise Fabian, adjunkt i idehistorie og underviser på kandidat-
uddannelsen i oplevelsesøkonomi.

»de skal have det faglige på plads, men også lære at forhol-
de sig åbent og kreativt til deres omverden. det er kombinatio-
nen af det akademiske og det innovative, der er kendetegnen-
de for den entreprenørielle pædagogik,« siger Louise Fabian.

En ny type videnarbejdere
Lene Tortzen Bager er lektor ved Center for Undervisningsud-
vikling og digitale Medier. Hun står bag en undersøgelse af den 
entreprenørielle pædagogik på Arts.

»de studerende opnår nogle nye personlige kompetencer, 

når de undervises entreprenørielt. Ud over de traditionelle hu-
manistiske akademiske kompetencer udvikler de også deres 
samarbejdsevner og deres evne til selvrefleksion, ligesom de 
bliver bevidste om faserne i innovative processer.«

Lene Tortzen Bager fortæller, at undervisernes begrundelse 
for at benytte en entreprenøriel pædagogik er, at de ønsker at 
klæde de studerende på til et foranderligt arbejdsmarked. 

»det faglige fundament er fortsat i centrum for undervisnin-
gen, men det udvides med konkrete undersøgelser af, hvordan 
faget kan kobles til konkrete problemstillinger i samfundet. det 
nye er måden, de studerende arbejder med deres faglighed 
på. de får mulighed for at undersøge, hvordan de – i kraft af 
deres fag – kan skabe værdi og betydning og blive i stand til 
at gøre det samme i kommende arbejdsmæssige sammen-
hænge,« siger hun.

Skaber dybere læring
At de studerende bliver bedre til at sætte deres faglighed i spil, 
er ikke den eneste fordel ved entreprenøriel pædagogik, for-
klarer Lene Tortzen Bager. den kan også spille en positiv rolle i 
den nytænkning af undervisningsformerne på universiteterne, 
der er behov for, i takt med at flere og flere skal have en lang 
videregående uddannelse.

Hendes undersøgelse viser, at underviserne oplever, at de 
studerende engagerer sig mere fagligt, at niveauet ved eksa-
men hæves, og at flere består, når undervisningen er entrepre-
nøriel. 

»der sker en dybere form for læring, når de studerende bru-
ger teorien til at løse virkelige problemer med. en anden ting 
er, at de studerende selv udvælger de projekter, de vil arbejde 
med. På den måde kobler de deres faglige kompetencer med 
deres personlige motivation – og læring, der udspringer af 
personlig motivation, sidder simpelthen bedre fast,« siger Lene 
Tortzen Bager.

INNovATIoN oG ENTREPRENøRSkAb 
– En intEgrErEt dEl af UndErVisningEn

FokUS På UNDERvISNING oG læRING
Aarhus Universitet har stort fokus på 

udvikling af undervisning og læringsmiljøer, 

så universitetet kan imødekomme de 

mange studerendes forskelligartede behov 

og kompetencer og uddanne de stærke 

kandidater, som samfundet har brug for. 

Her er to eksempler fra Aarhus Universitet 

på udvikling af undervisning og innovative 

læringsmiljøer.
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EFTERUDDANNElSE AF UNDERvISERE
school of Business and social sciences tilbyder un-

dervisere på alle karrieretrin – instruktorer, ph.d.-stu-

derende, adjunkter, postdocer, lektorer og profes-

sorer – en række forskningsbaserede kurser i uni-

versitetspædagogik og -didaktik på både dansk 

og engelsk samt kurser i brugen af hovedområdets 

nye Learning Management system, Blackboard. 

der udbydes i alt 17 forskellige kurser.

To efteruddannelsesforløb har været obligato-

riske for lektorer og professorer på Bss siden 2010. 

det drejer sig om et vejlederkursus, der varer 60 

timer, og et Go Online-kursus, der varer mellem 40 

og 60 timer. Go Online er en del af Aarhus Univer-

sitets fokus på it i undervisningen.

Alle kurser udbydes af Center for Undervisning 

og Læring (CUL). I 2012 deltog cirka 250 af Bss’s 

godt 1.000 undervisere i efteruddannelseskurser 

fra CUL.

et moderne universitet skal uddanne en varieret skare af studerende til 
dygtige kandidater, der kan bidrage med værdi til samfundet. det stiller 
store krav til undervisning og vejledning, som både skal være nytænkende, 
effektiv og lærerig. 

»Med den bredde, vi oplever i de studerendes faglige og personlige kva-
lifikationer i dag, er der behov for at tænke ud over one size fits all i vores 
undervisning. en moderne universitetsundervisning skal være baseret på en 
bred vifte af pædagogik og didaktik, der imødekommer de studerendes 
forskellige måder at lære på,« siger Peder Østergaard, der er prodekan 
for uddannelsesområdet på school of Business and social sciences (Bss).

Vi fornyEr os for at 
SIkRE kvAlITETEN I 
UNDERvISNINGEN
Aarhus Universitets school of Business and social 
sciences har indført obligatorisk efteruddannelse for 
alle videnskabelige medarbejdere. det giver bedre 
undervisning og stærke kandidater.   

»Indlæggene, øvelserne og ikke mindst sparringen med
de øvrige kursusdeltagere har styrket mine vejlederkompetencer betydeligt.« 
Professor dennis Ramsdahl  Jensen har deltaget i efteruddannelseskursus i vejledning på Bss.
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hvordan har kurset bidraget til din vejledningspraksis?

Jeg var egentlig af den selvopfattelse, at jeg allerede var en glim-
rende vejleder, forinden min deltagelse på kurset. Jeg vil nødig sige, 
at jeg blev afkræftet i den opfattelse, men kurset har så afgjort givet 
mig anledning og rum til at reflektere over min praksis. Indlæggene, 
øvelserne og ikke mindst sparringen med de øvrige kursusdelta-
gere har styrket mine vejlederkompetencer betydeligt, herunder 
resulteret i en mere effektiv og struktureret vejledningsproces.

hvad synes du om, at der er obligatoriske kurser på bSS for at 
styrke underviserne?
Jeg ser bestemt ikke noget problem i obligatoriske kurser for un-
dervisere og vejledere. Faktum er, at det er særdeles vanskeligt at 
prioritere egen kompetenceudvikling i en kalender, der allerede er 
fyldt op med forskning, undervisning og administration. Forudsat 
at universitetsledelsen har vurderet, at de obligatoriske kurser er 
målrettede, nødvendige og effektive, finder jeg det helt naturligt 
at kræve medarbejdernes deltagelse på disse. 

Han er en af hovedarkitekterne bag en omfattende efterud-
dannelsesindsats på school of Business and social sciences. 
Her har man som noget nyt indført obligatorisk efteruddan-
nelse for alle videnskabelige medarbejdere – fastansatte som 
deltidsansatte. 

»Go online« og vejledning 
Indsatsen er koncentreret om et kursus i vejledning af stude-
rende og et såkaldt Go Online-forløb, der fokuserer på at styrke 
undervisernes pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i 
undervisningen. Begge kurser er forskningsbaserede og bliver 
udbudt af Bss’s Center for Undervisning og Læring (CUL). 

det er målet, at medarbejderne har gennemført begge kur-

susforløb inden for de næste to år. Herudover tilbyder school of 
Business and social sciences også sine undervisere en række 
andre efteruddannelseskurser gennem CUL. 

Efteruddannelsen tjener flere formål:
»Vi fornyer os primært for at sikre kvaliteten af et af universite-
tets vigtigste bidrag til samfundet – vores kandidater. Men set i 
et større perspektiv er indsatsen også universitetets svar på den 
benhårde globale økonomiske konkurrence og samfundets 
øgede efterspørgsel på stærke og innovative kandidater, der 
har de faglige evner til at holde et højt innovationsniveau i 
danmark.« 

Med den bredde, vi oplever i de studerendes 
faglige	og	personlige	kvalifikationer	i	dag,	er	
der	behov	for	at	tænke	ud	over	one	size	fits	all	
i vores undervisning.

Peder østergaard,
prodekan

Professor dennis 

Ramsdahl Jensen 

fra Juridisk Institut 

ved school of Busi-

ness and social 

sciences på Aarhus 

Universitet har været 

på obligatorisk ef-

teruddannelse i rol-

len som vejleder. 
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Man får ikke lov til at føre kniven, men man får lov til at 
assistere mere og mere og med stigende sværhedsgrad 
gennem semesteret, så man får helt klart en god 
forståelse for, hvad det handler om.

Sigurd Sloth,
medicinstuderende

AARHUs UNIVeRsITeT 
SATSER På TAlENTUDvIklING



»dEr liggEr Et 
stort potEntialE 
for samfUndEt og 
UniVErsitEtEt, hVis Vi 
kan findE dEn rigtigE 
modEl til at UdViklE 
talEntEr i mErE brEd 
forstand End hidtil.«

Talentudvikling på bachelorniveau
På fysik og nanoscience skal et nyt pilotprojekt give flere mu-
ligheder for de største talenter – allerede på bachelorniveau. 
Målet er at oprette talentforløb med ekstra studieaktiviteter, som 
skal være med til at udvikle og skærpe de faglige kompetencer 
hos de studerende.

Prodekan Tom Vindbæk Madsen har været med til at opbyg-
ge pilotprojektet. Han forklarer, at talentforløb er nødvendige i 
en tid, hvor der optages flere – og mere forskellige – studerende 
end nogensinde før.

»Uddannelse er universiteternes vigtigste opgave, og det skal 
der ikke laves om på. Målet er, at 25 procent af en ungdoms-
årgang skal tage en lang videregående uddannelse. Med så 
stor en andel af studerende vil vi alvorligt svigte den enkelte 
studerendes mulighed for at udfolde sit fulde potentiale, hvis 
alle partout skal gennemføre fuldstændig samme uddannel-
sesforløb. derfor mener jeg, at vi skal gøre mere for at give de 
største talenter nogle ekstra udfordringer.«

Tom Vindbæk Madsen understreger, at det ikke er nogen let 
opgave at udvikle talenter.

»Men der ligger et stort potentiale for samfundet og universi-
tetet, hvis vi kan finde den rigtige model til at udvikle talenter i 
mere bred forstand end hidtil.«

»mig bEkEndt 
findEs dEr ikkE 
lignEndE tiltag hVErkEn 
i danmark EllEr hos 
UdEnlandskE kollEgEr.«

Talentudvikling på kandidatniveau
studerende med særlig interesse for kirurgi kan allerede under 
medicinstudiet prøve kræfter med specialet gennem det sær-
lige dream Team-hold. 

»Vi kan se, at de studerende er topmotiverede og bliver 
endnu mere interesserede i faget efter et dream Team-forløb. 
For os som afdeling betyder ordningen, at de studerende ud-
fylder en rolle på operationsstuen. Også efter at deres dream 
Team-forløb er slut, har vi kunnet trække på deres hjælp, når 
der har manglet en yngre læge til at assistere. den fleksibilitet 
er guld værd for os,« siger Mikkel seyer-Hansen, der er klinisk 
lektor ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Univer-
sitetshospital.

Mikkel seyer-Hansen fortæller, at der i dag er flere kompli-
cerede operationer. det er for eksempel kikkertoperationer og 
omfattende kræftoperationer. Også stigende krav til patientsik-
kerhed og produktivitet er med til at øge behovet for bedre 
kirurgiuddannelse.

»Tidligere kom man som kirurg først relativt sent i gang med 
at operere på systematisk basis. Kravene er imidlertid blevet 
større, og derfor er det vigtigt, at fremtidens kirurger uddannes 
tidligere i karrieren, så de hurtigere får oparbejdet de nødven-
dige færdigheder. At motivere de studerende til et kirurgisk 
speciale allerede under studietiden er et af de redskaber, der 
ser ud til at virke,« siger Mikkel seyer-Hansen.

det kan sigurd sloth, der er medicinstuderende og har delta-
get i dream Team-forløbet i foråret 2013, bekræfte.

»Jeg tror, at de fleste medicinstuderende vil være enige i, 
at al praktik giver blod på tanden. Man får ikke lov til at føre 
kniven, men man får lov til at assistere mere og mere og med 
stigende sværhedsgrad gennem semesteret, så man får helt 
klart en god forståelse for, hvad det handler om.«

sigurd sloth er ikke i tvivl om, at det har været ekstraarbejdet 
værd.

»den tid, man bruger på det, er selvfølgelig interessetid, men 
for mig har det helt klart været en god prioritering. Jeg har fået 
lov at prøve rigtig mange ting, og jeg er blevet bekræftet i, at 
det er den vej, jeg gerne vil gå.«

det utraditionelle dream Team-koncept til sigurd sloth og 
hans medstuderende har vakt opsigt hos Mikkel seyer-Hansens 
kolleger på andre hospitaler:  

»det er en radikalt anderledes måde at træne de studerende 
på. Mig bekendt findes der ikke lignende tiltag hverken i dan-
mark eller hos udenlandske kolleger. Jeg har da også fået en 
del henvendelser fra kolleger og studerende rundt om i dan-
mark, der har været interesseret i konceptet.«

Aarhus Universitet har en lang tradition 
for at udvikle talenter og var blandt andet 
det første universitet i danmark, der 
indførte den fleksible ph.d.-ordning. det 
er den tradition, der bygges videre på, 
når Aarhus Universitet styrker sin satsning 
på talentudvikling, så de mest talentfulde 
og motiverede studerende kan tilbydes 
ekstra studieaktiviteter fra bachelorniveau 
og videre gennem uddannelsesforløbet.
der er tale om en bredt anlagt 
talentstrategi, hvor talentforløbene 
fokuserer på at udvikle efterspurgte 
talenter til såvel forskningen som til det 
private og offentlige arbejdsmarked.
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sigurd sloth assisterer erfarne kirurger ved en 
livmoderoperation som en del af sit dream Team-forløb.
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Talentudvikling på ph.d.-niveau
særligt talentfulde studerende behøver ikke afslutte kandidat-
uddannelsen, før de kan gå i gang med et ph.d.-forløb. Takket 
være de fleksible ph.d.-ordninger, som Aarhus Universitet var 
de første til at indføre i danmark, kan de studerende påbe-
gynde et ph.d.-studium efter tre eller fire år på uddannelsen. 
de såkaldte 3+5- og 4+4-ordninger er en stor succes, fortæller 
prodekan Jes Madsen fra science and Technology.

»de fleksible ph.d.-ordninger betyder, at de ph.d.-studerende 
får et mere sammenhængende uddannelsesforløb. Man arbej-
der med sit ph.d.-projekt, mens man gør sin uddannelse færdig,  
 

og oplever på denne måde et kontinuerligt forløb med fokus på 
forskning. I stedet for et traditionelt speciale skriver man en rap-
port om det forskningsprojekt, man er i gang med,« siger han. 

studerende kan frit søge optagelse på de fleksible ph.d.- 
ordninger, ligesom der er studerende, der opfordres til at søge. 

»Hvis man som studerende ved, at man gerne vil forske, er 
det en stor fordel, at man kan komme i gang så tidligt som mu-
ligt. de studerende opdager på denne måde hurtigt, hvor deres 
særlige interesser ligger, og det giver dem mulighed for at blive 
endnu dygtigere på deres felt,« siger Jes Madsen.

DREAM TEAM

•	 Dream	Team-holdet	udvælges	 

 på baggrund af et ugekursus,  

 hvor op til 24 studerende kan  

 deltage.

•	 På	ugekurset	introduceres	de	 

 studerende for laparoskopisk  

 kirurgi og testes i slutningen af  

 ugen. 

•	 Otte	studerende	går	videre	til	 

 dream Team-holdet, som  

 ligger på ottende semester.

•	 De	studerende	følger	en	 

 erfaren kirurg og deltager  

 mindst en gang i ugen i  

 operationer på den afdeling,  

 de er tilknyttet.

»dEt giVEr dEm mUlighEd for at bliVE 
EndnU dygtigErE på dErEs fElt.«    

Er indskrEVEt på dEn 
flEksiblE ph.d.-ordning 
på aarhUs UniVErsitEt 
Ud af i alt 1.900 ph.d.-
stUdErEndE.434



Navn: Casper Bindzus Foldager

Alder: 29 år

karriere: Ph.d. i 2012. er nu adjunkt på Institut for 

Klinisk Medicin, Ortopædkirurgisk Afdeling

Forskningsområde: Ortopædkirurgi 

Casper Bindzus Foldager forsker i, hvordan man gendanner 

ledbrusk efter skader, typisk idrætsskader.

PRISER

2013 Ung eliteforsker, sapere Aude (step 1), 

 danish Agency for science,  

 Technology and Innovation

2011 Phd day, Presentation Award, Aarhus University

2010 eliteForsk Travel scholarship, danish Ministry of  

 science, Innovation and Higher education

2010 Fogh-Nielsen Prize,

 Faculty of Health science, Aarhus University

2009 student Award, 

 danish society of Osteoarthritis and Rheumatism

2008 IssLs Prize Winner, Basic science

2008 Best Paper Award, danish Orthopaedic society  

 (co-author and supervisor)

2007 Best Paper Award, danish Orthopaedic society

Navn: sashka dimova

Alder: 27 år

karriere: Ph.d.-studerende på Institut for Økonomi

Forskningsområde: Arbejdsmarkedspolitik. sashka 

dimova forsker i, hvordan bedre evalueringer af 

arbejdsmarkedsprogrammer kan bane vej for et bedre 

design af arbejdsmarkedspolitikker.

PRISER

2013  eliteForsk Travel scholarship, danish Ministry  

 of science, Innovation and Higher education

2010-2011 OeAd scholarship to undertake 

 master studies in the University of Vienna

2010  UNesCO Grant, euroscience Open Forum

2010  Research Fellowship Grant to design and carry

 out data analysis for the educational support  

 Program sponsored by the Open society Institute 

2009-2011 Open society Foundation Fellowship

 to undertake MA in economics, 

 Central european University

2006-2009 Merit scholarship at the 

 American University in Bulgaria 
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hvordan fandt du ud af, at du ville være forsker?
efter femte semester på medicinstudiet fik jeg lyst til nye ud-
fordringer. Jeg spurgte én af mine professorer, om der var mu-
lighed for at assistere i nogle forskningsprojekter. Han sendte 
mig straks videre til én, som var i gang med et godt projekt, jeg 
kunne være med i. 

hvordan var det?
det var rigtig spændende. Jeg lavede dyreforsøg, samarbej-
dede med de andre forskere og fandt efterhånden ud af, hvor 
spændende forskning er. Jeg opdagede, at jeg slet ikke kunne 
lade være med at forske, og ville derfor skrive en ph.d. Jeg 
kontaktede chefen for idrætsklinikken, da idræt altid har inte-
resseret mig, og vi fik et projekt i gang omkring gendannelse 
af ledbrusk.

hvad har hjulpet dig i din vej mod en forskerkarriere?
På Aarhus Universitet er der ikke særlig langt til de mennesker, 
som ved mest. Hvis man har energi og spørgelyst, kan man 
uden problemer kontakte de folk, der kan hjælpe én videre. 
dørene står åbne, og professorerne er imødekommende. som 
ung forsker har man mange ideer, og det kan være svært at 
vurdere, hvilken ide der er den bedste. det kan ældre forskere 
hjælpe med at afklare. 

Du har som led i din ph.d.-uddannelse haft et længere ophold 
på harvard University. hvad har opholdet betydet for dig?
Mere end jeg nogensinde havde forestillet mig. det var meget 
spændende at opleve, hvordan man gør tingene på et andet 
universitet, og jeg har fået kontakt til nogle af de bedste for-
skere inden for mit felt, som jeg også samarbejder med i dag. 

hvordan fandt du ud af, at du ville være forsker?
Jeg fik mulighed for at være med i et forskningsprojekt, mens 
jeg var i gang med at tage min master i Budapest. Jeg opda-
gede, at man har stor frihed som forsker – du kan bevæge dig 
videre end allerede fastlagte problemfelter og gå dine egne 
veje. det tiltalte mig meget, og jeg vidste, at jeg ville skrive en 
ph.d.

hvordan havnede du på Aarhus Universitet?
Jeg undersøgte de universiteter, som havde gode ph.d.-pro-
grammer inden for arbejdsmarkedspolitik, og ét af dem var 
Aarhus Universitet. Jeg kom til samtale og fik mulighed for at 
opleve universitetet, og jeg fik et rigtig godt indtryk. Folk er 
meget venlige og imødekommende, og miljøet er uformelt. 

Jeg blev hurtigt klar over, at jeg ville skrive min ph.d. på Aarhus 
Universitet.

hvad betyder opholdet på Aarhus Universitet for dig?
Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet er meget privilegerede. 
Professorerne ser os som deres kolleger, og det er nemt at få 
faglig sparring. Jeg bliver inviteret med til spændende semi-
narer, jeg får del i forskernes store faglige netværk rundt om i 
verden, og jeg får hjælp til at rejse ud og besøge topuniversite-
terne inden for mit felt. I efterårssemestret 2013 skal jeg opholde 
mig på MIT, det glæder jeg mig rigtig meget til. Internationale 
erfaringer åbner op for en masse muligheder og giver dig ny 
inspiration til din forskning. 

»dørEnE STåR åbNE«

»Et INTERNATIoNAlT 
pErspEktiV«

Casper	Bindzus	Foldager	blev	straks	fanget,	da	han	som	medicinstuderende	fik	mulighed	
for at snuse til forskningen. det er siden blevet til en ph.d.-grad, et adjunktur, et ophold på 
Harvard University – og et hav af akademiske priser. 

sashka dimova kommer fra Makedonien og har studeret i fem forskellige lande. Lige nu 
tager hun sin ph.d.-grad på Aarhus Universitet – og er glad for både det uformelle miljø og 
de gode muligheder for at besøge universiteter i andre lande. 
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Peyman Afshani tog sin uddannelse i 

computervidenskab på sharif University 

of Technology, Teheran i Iran, har en 

ph.d.-grad fra Waterloo University 

i Canada og har været ansat i to 

postdocforløb – først ved MAdALGO, 

Aarhus Universitet, derefter ved Waterloo 

University i Canada. 

Takket være et tenure track-forløb er han 

nu tilbage på Aarhus Universitet.

PEyMAN AFShANI
32 år og fra iran
Forsker i Discrete and Computational Geometry, Design 

and Analysis of Algorithms, Combinatorics 

»Jeg er meget glad for, at Aarhus Universitet kunne tilbyde 

mig en ansættelse med fremtidsperspektiver. det gjorde 

det muligt for mig og min kone at komme hertil. Jeg kendte 

forskningsgruppen ved MAdALGO fra min tid som postdoc 

på Aarhus Universitet og vidste, at der var en spændende dy-

namik i gruppen og et stort forskningspotentiale. det ville jeg 

gerne være en del af, så da det blev muligt for AU at tilbyde 

mig denne type ansættelse, var jeg ikke i tvivl og slog til.«
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der er hård international konkurrence blandt universiteterne for 
at få tilknyttet de allerbedste forskere. AU arbejder målrettet på 
at spotte både nationale og internationale talenter tidligt og på 
at kunne tilbyde dem en attraktiv karrierevej.

Inden for et område som datalogi er kampen om de mest 
talentfulde unge forskere særlig udtalt, og her er det lige nu lyk-
kedes grundforskningscenteret MAdALGO at udbyde et såkaldt 
tenure track-forløb til en lovende iransk datalog, der har sin ud-
dannelse fra Canada.

»Han er en fantastisk dygtig forsker, som vi meget gerne ville 
have til Aarhus. Han var her i to år som postdoc, men rykkede så 
tilbage til Canada, hvor karrieremulighederne på det tidspunkt 
var bedre. Nu har vi kunnet tilbyde ham et tenure track, og det 
var så attraktivt, at han heldigvis kom tilbage,« fortæller profes-
sor Lars Arge, centerleder ved MAdALGO.

Garanti for fastansættelse
Tenure track-ordningen kendes især fra UsA og kan bedst 
forklares som en projektansættelse, der efter fem til otte år 

resulterer i en fastansættelse, hvis en detaljeret international 
evaluering viser, at forskeren er velkvalificeret. På den måde 
gives en garanti til forskeren ved ansættelsen, så han eller hun 
er sikret en tilknytning på lang sigt og derfor kan have større sik-
kerhed ved at sige ja til et universitet, der måske ligger på den 
anden side af jorden.

»Før vi havde denne ordning, var det meget svært at rekrut-
tere talenterne. Jeg har flere gange oplevet forskere sige nej 
tak til et spændende tilbud fra os, fordi vi ikke kunne garantere 
dem fastansættelse på sigt. de ville sådan set gerne selv tage 
chancen og flytte hertil alligevel, men det var for meget at 
bede resten af deres familie om,« fortæller Lars Arge.

Lars Arge mener derfor også, at universiteterne har en særlig 
forpligtelse over for forskernes medrejsende ægtefæller.

»I UsA er det universitetets opgave at skaffe arbejde til den 
medrejsende ægtefælle. det mener jeg også, det bør være her. I 
det konkrete tilfælde har den iranske forskers kone heldigvis fun-
det et job her også, og det har helt klart været afgørende for hans 
beslutning om at blive ved Aarhus Universitet,« siger Lars Arge.

kampEn om dE 
bEDSTE FoRSkERE
Aarhus Universitet vil tilbyde attraktive karriereforløb for 
at få fat på de største internationale forskertalenter.



kandidatUddannElsEr UdbydEr aarhUs 
UniVErsitEt, dEr trækkEr på hElE sin 
fagligE brEddE, når dEr løbEndE UdViklEs 
nyE UddannElsEr, dEr modsVarEr 
samfUndEts bEhoV.112

I en globaliseret verden er det ikke nok at kende sit eget 
lands love og nationaløkonomiske rammer. Vi er alle en del 
af en større sammenhæng, hvor internationale forhold inden 
for blandt andet jura og finanspolitik spiller ind.

dén indsigt er baggrunden for kandidatuddannelsen i 
Internationale studier, som er en populær interdisciplinær 
uddannelse til studerende med en bachelorgrad i enten et 
humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fag.

Med fag som international politisk økonomi, global ret og 
retfærdighed samt moderne global historie bliver de stude-
rende klædt på til beskæftigelse inden for områder som for 

eksempel internationale og politiske organisationer, strate-
giske eller CsR-afdelinger (Corporate social Responsibility) i 
danske og udenlandske virksomheder.

»Uddannelsen giver gode jobmuligheder. der er ganske 
enkelt et behov for folk med deres kompetencer,« forklarer 
lektor Hagen schulz-Forberg, der er studieleder på uddan-
nelsen.

Han beskriver uddannelsen som et svar på den stigende 
globalisering af arbejdsmarkedet, hvor de ansatte skal 
kunne indgå i stadig flere tværfaglige sammenhænge med 
en international dimension. derfor trækker uddannelsen på 

UddannEt til vERDEN
Aarhus Universitet har stort fokus på at udvikle uddannelser, der modsvarer samfundets 
behov, og trækker i den forbindelse på hele sin faglige palet. AU har for eksempel 
stor succes med at tilbyde den interdisciplinære kandidatgrad i Internationale studier. 
Uddannelsen giver indsigt i de globale agendaer og fører til job inden for blandt andet 
internationale virksomheder og politiske organisationer.
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Marie enemark Olsen er ikke i tvivl.
Kandidatgraden i internationale studier har givet hende de 

helt rigtige kompetencer til jobbet hos verdens største produ-
cent af pumper, Grundfos.

Hendes titel er »business ethics consultant«, og det indebæ-
rer, at Marie enemark Olsen har det overordnede ansvar for at 
udrulle, udvikle og implementere etiske principper, der går på 
tværs af de 50 lande, som Grundfos har afdelinger i.

»Min uddannelse har kvalificeret mig til at arbejde interna-
tionalt og tværfagligt. I mit job har jeg berøring med mange 
forskellige lande, og jeg har snitflader til både jura, politik, 
økonomi, kultur og organisation – alt sammen fagligheder, 
som Internationale studier indeholder. derudover arbejder jeg 
meget med projektledelse, som uddannelsen også har fokus 
på,« fortæller hun.

Marie enemark Olsens første store opgave hos Grundfos 
var at lave en code of conduct, som er relevant og forståelig 
for medarbejderne på tværs af landegrænser. Indtil hun blev 
ansat, var virksomhedens code of conduct primært baseret på 
juridiske perspektiver, men Marie enemark Olsen har i stedet 
haft fokus på at forankre de etiske principper som meningsfulde 
og forståelige for medarbejderne.

»I mit arbejde handler det selvfølgelig om at finde de over-
ordnede globale etiske principper, men i mindst lige så høj 
grad om at sætte sig ind i de forskellige landes kultur, så der er 
mulighed for lokale fortolkninger og implementeringer af prin-
cipperne. Her trækker jeg i høj grad på den internationale del 
af min uddannelse,« lyder det fra Marie enemark Olsen. 

ansVar for 
grUndfos’ 
CoDE oF CoNDUCT
Internationale studier banede vejen for 
drømmejobbet hos Grundfos.

kompetencer fra en bred vifte af universitetets an-
satte, på tværs af hovedområder.

Indbygget praktik
Under studiet prøver de studerende kræfter med inter-
national projektledelse, og der er samtidig indbygget 
et praktikophold, hvor de får prøvet teorien af i virkelig-
hedens verden. 

På studiet udgør de danske studerende halvdelen af 
holdet, mens den anden halvdel består af internatio-
nale studerende.  

»På den måde får de jo det internationale perspektiv 
med hele tiden og er derfor også meget mere forbe-
redt på at arbejde i en international sammenhæng 
efterfølgende. de ved ganske enkelt, hvordan de skal 
begå sig i verden,« fortæller Hagen schulz-Forberg.

Internationale Studier er forankret på Institut for 
kultur og Samfund.Uddannelsen optager hvert år 60 
studerende og havde sidste år 215 ansøgere.

I mit job har jeg berøring med 
mange forskellige lande, og 
jeg	har	snitflader	til	både	jura,	
politik, økonomi, kultur og 
organisation – alt sammen 
fagligheder, som Internationale 
studier indeholder.

Marie Enemark olsen, 
business ethics consultant hos Grundfos
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internat
ionalisering
intErnationalisEring

Aarhus Universitet har strategisk fokus på 
internationalisering af uddannelses- og 
forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en 
høj koncentration og mobilitet af talent på 
alle niveauer.
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det er velkendt, at verden økonomisk og politisk 
bliver mere og mere globaliseret. Universiteterne 
kan ikke holde sig uden for denne udvikling. Hvis 
de skal bidrage med kandidater og forskere, 
der forstår og indlever sig i denne udvikling, må 
universiteterne fremme samarbejde med andre 
landes universiteter og forskningsmiljøer. Kun på 
denne måde fremmes de danske universiteters 
»konkurrenceevne« med henblik på at tiltrække 
udenlandske talenter og fastholde de danske 
– gerne efter de har taget en del af deres 
uddannelse i udlandet. større mobilitet bliver med 
andre ord et nøglebegreb i fremtidens forsknings- 
og uddannelsesmiljø.

Ulrik Federspiel 

er tidligere ambassadør og vice president for global affairs hos den danske energi- og 

miljøvirksomhed Haldor Topsøe A/s. 

I sin lange karriere har Ulrik Federspiel blandt andet været direktør for Udenrigsministeriet og 

departementschef i statsministeriet, hvilket blandt andet indebar en stilling som sekretær for 

Hendes Majestæt dronning Margrethe II i Ministerrådet. I 1997 gjorde Ulrik Federspiel tjeneste som 

ambassadør i Irland og i 2000 som ambassadør i UsA. Han har siden 2001 været honorary trustee 

of the Crown Prince Frederik Fund på Harvard University. I 2011 blev han udnævnt til æresalumne 

på school of Business and social sciences, hvorfra han har en kandidatgrad i statskundskab.
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ChERyl MATTINGly, 
dalE t. mortEnsEn 
sEnior fEllow 
»AIAs giver tid. en helt anden slags tid end den, vi er vant 
til i det daglige akademiske arbejde med undervisning, 
administrative opgaver, møder og så videre. Her er tid til 
forskning, til fordybelse og til spændende samtaler med 
kolleger. det kan man tydeligt mærke på stemningen her 
i AIAs-huset. det er virkelig en flok glade og forventnings-
fulde forskere, der er flyttet ind,« siger Cheryl Mattingly.

Hun er professor i antropologi og modtager af det tre-
årige dale T. Mortensen senior fellowship ved AIAs. 

Cheryl Mattingly er professor 

i antropologi og ansat 

ved University of southern 

California, UsA. Hun har 

vundet flere priser og 

akademiske udmærkelser 

for sit arbejde, senest 

stirling Book Prize for sin 

bog »The Paradox of Hope: 

Journeys Through a Clinical 

Borderland«.

topforskErE fra 
hElE VErdEn får 
FRIE hæNDER I AARhUS
de kommer ikke blot fra hele verden, men også fra alle videnskabens 
verdenshjørner. Aarhus Institute of Advanced studies (AIAs) er Aarhus 
Universitets nye frirum, hvor fremragende forskere fra danmark og udlandet 
kan hellige sig deres forskning i attraktive rammer – uanset hvad de forsker i. 
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AIAs er det første institut af sin art i danmark, og Aarhus Uni-
versitet har hentet inspiration til nyskabelsen hos udenlandske 
forbilleder som for eksempel Princeton University i UsA. 

»AIAs er et center for excellence. et sted for forskere på al-
lerhøjeste niveau. Forskerne udvælges alene efter deres kvali-
fikationer. Vi rekrutterer de bedste, og så kan de forfølge deres 
forskningsideer, som de ønsker det,« siger Morten Kyndrup, 
direktør for AIAs.

langsigtet investering 
For Aarhus Universitet er AIAs en langsigtet investering, der ad åre 
skal kaste stærke internationale relationer og netværk af sig. 

»AIAs skal være med til at placere Aarhus Universitet på forsk-
ningens mentale verdenskort – som et sted, der lægger vægt 
på fri grundforskning, og hvor forskere af højeste internationale 
klasse får mulighed for at arbejde under så gunstige forhold, 
at det kan give deres forskning et afgørende ryk. senere vil de 
selvfølgelig huske, at det skete på Aarhus Universitet. Men først 
og sidst handler det om, at Aarhus Universitet med AIAs ønsker 
at understøtte frembringelsen af stærke forskningsresultater – 
også i et internationalt perspektiv,« siger Morten Kyndrup.  

Den store verden
Morten Kyndrup vurderer, at AIAs bliver en central brik i Aarhus 

joE SoSS, 
dalE t. mortEnsEn 
sEnior fEllow 
»AIAs er en fantastisk mulighed. Vi får stillet de bedst 
tænkelige rammer til rådighed og får tid og frihed til 
at koncentrere os om vores forskning. Faciliteterne og 
støtten fra de ansatte har allerede været helt fantastisk, 
og der bliver virkelig arbejdet hårdt på at få os på plads 
og få os til at blive en del af ikke bare AIAs, men hele 
universitetet og byen. det er et helt utrolig spændende 
sted at være med dygtige forskere fra mange forskellige 
fag,« siger Joe soss, der er professor og politolog ved 
University of Minnesota, UsA.

Joe soss er politolog og professor 

ved University of Minnesota, 

UsA. Han er én af UsA’s førende 

forskere i ulighed og fattigdom 

og har blandt andet modtaget 

The Harrington Book Award og 

The Oliver Cromwell Cox Award 

for sin seneste bog »disciplining 

the Poor: Neoliberal Paternalism 

and the Persistent Power of 

Race«.

AIAs åbnede 13. juni 2013 i en nyistandsat bygning i hjertet af Universitetsparken.
Her	vil	op	til	35	såkaldte	fellows	få	frihed	til	at	fordybe	sig	i	deres	forskning	i	en	flerårig	periode.
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MARIE bRAAD lUND,
dalE t. mortEnsEn 
JUnior fEllow 
»For mig var det især tanken om at komme til at sidde 
under samme tag med andre dygtige forskere fra hele 
verden og fra mange forskellige fag, som tiltrak mig. som 
naturvidenskaber bliver man nemt meget specialiseret 
og kommer dybt ind i sit eget lille felt. Ud over at gøre 
vigtige fremskridt i min egen forskning er det også mit 
håb, at mit fellowship ved AIAs vil give mig en bredere 
horisont og et bedre blik for, hvordan min faglighed 
kan bruges og komme i spil i forhold til andres fag og 
omvendt,« siger Marie Braad Lund.

Universitets fokus på internationalisering. 
»Vores fellows bringer den store verden ind i Aarhus Universi-

tet – og når de tager herfra igen, bringer de Aarhus Universitet 
med sig ud i den store verden,« siger han.

Han forklarer, hvordan de tilknyttede forskere under deres 
ophold ved AIAs opfordres til at arrangere forelæsninger, work-
shopper og symposier, hvor de inviterer deres internationale 
kolleger til Aarhus. desuden bliver AIAs-forskerne opfordret til 
at arrangere forelæsninger med AU-forskere.

»På den måde knytter vi helt konkret forbindelser mellem 
AU og vores fellows, og som forskerne forhåbentlig kan bygge 
videre på,« siger Morten Kyndrup. 

hvorfor Aarhus?
Ud over forskningsfrihed tilbyder AIAs sine fellows faciliteter 
langt over gennemsnittet. 

»Aarhus er jo ikke Paris, og selvom Aarhus Universitet klarer 
sig rigtig godt internationalt og efterhånden er et ret stort uni-
versitet, kan vi endnu ikke sammenligne os med Cambridge 
eller Harvard. Til gengæld kan vi slå på vores mod til at lave en 
stor, generøs gestus. det, vi har præsteret med AIAs, er attrak-
tivt, også sammenlignet med lignende institutter i udlandet,« 
siger Morten Kyndrup.

Et lille stykke klassisk universitet
Frihed til at forske uden andre forpligtelser er ikke hverdagskost 
for forskere – hverken på universiteter i danmark eller i udlandet. 
det moderne universitet er blevet et masseuniversitet, og forsk-
ningen er i vidt omfang baseret på eksterne bevillinger, hvor 
man søger om midler til noget, som andre vurderer som nyttigt 
eller relevant. Universitetet er blevet instrumentaliseret, mener 
Morten Kyndrup.

»AIAs er ikke et forsøg på at gøre op med denne »main 
road«på universiteterne, men på at vise, at der også er plads til 
noget andet. Med AIAs laver vi et lille stykke klassisk universitet 
inde midt i det instrumentelle masseuniversitet. Ikke som et alter-
nativ, men for at vise, at Aarhus Universitet kan og vil begge dele.« 

oM AIAS

AIAs åbnede 13. juni 2013 i en nyistandsat byg-
ning i Universitetsparken. Her vil op til 35 så-
kaldte fellows få frihed til at fordybe sig i deres 
forskning i en flerårig periode. AIAs stiller ingen 
krav til forskningens indhold, formål eller me-
tode. Til gengæld skal forskerne være blandt 
de bedste i verden.  

stipendierne til såvel danske som udenlandske 
fellows ved AIAs finansieres af Aarhus Universi-
tet og Aarhus Universitets Forskningsfond. 

AIAs skelner mellem interne og eksterne fel-
lows. de interne fellows er forskere, der alle-
rede har en forbindelse til Aarhus Universitet. 
deres stipendier kaldes Jens Christian skou-
fellowships, opkaldt efter Aarhus Universitets 
første nobelpristager, der i 1997 fik Nobelprisen 
i kemi. 

de eksterne fellows er forskere, der endnu ikke 
har forbindelse til Aarhus Universitet, og som ty-
pisk kommer fra udlandet. deres stipendier kal-
des dale T. Mortensen-fellowships, opkaldt efter 
den amerikanske økonomiprofessor, der i 2010 
fik Nobelprisen i økonomi i forbindelse med et 
forskningsophold ved Aarhus Universitet. 

aias.au.dk
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Marie Braad Lund er biolog og 

vender med sit AIAs-fellowship 

hjem til Aarhus Universitet, hvor 

hun tog sin ph.d.-grad i 2009. 

siden 2010 har hun været tilknyttet 

stanford University som postdoc, 

blandt andet finansieret gennem 

et stipendium fra Carlsbergfondet. 

Marie Braad Lund forsker i symbioser, 

og hvordan de har udviklet sig 

evolutionært gennem tiden.
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Internationalt samarbejde har længe 
været en integreret del af AU’s aktiviteter. 
det har placeret universitetet på en 33. 
plads på listen over universiteters grad af 
internationalt samarbejde. 

Aarhus Universitets internationale 
samarbejde omfatter blandt andet Kina, 
hvor AU længe har udbygget sine såkaldte 
dybe partnerskaber med tre af Kinas 
førende universiteter – Peking, Tsinghua og 
Fudan universiteterne – ligesom AU med 
Arctic Research Centre også spiller en 
central rolle på Arktis i det internationale 
samarbejde mellem de arktiske nationer. 

Her er tre andre eksempler på AUs 
udvidelser af sit internationale samarbejde.

»Målet er, at der bliver skabt dybe, varige samarbejder, så indi-
ske og danske forskere får indsigt i hinandens forskningsmiljøer 
inden for bioteknologi,« siger Ulla Gjørling, der er chef for Inter-
national Centre ved Aarhus Universitet.

Fra og med 2013 og syv år frem har bevillingen fra Novozy-
mes og Henning Holck-Larsen Fonden på 4,2 millioner kroner 
skabt mulighed for, at seks danske og et tilsvarende antal indi-
ske forskere kan skifte deres hjemlige forskningsmiljøer ud med 
et i henholdsvis et af fire universiteter i Indien eller ved Aarhus 
Universitet.

»danske forskere kan besøge et af de bedste indiske uni-
versiteter, som vi i forvejen har samarbejde med, og det var i 
øvrigt en væsentlig forudsætning for, at Novozymes og Hen-
ning Holck-Larsen Fonden gik ind i projektet,« siger Ulla Gjør-
ling, der især er glad for, at projektet løber over syv år, hvilket 
muliggør en bedre forankring af samarbejdet mellem indere 
og danskere.

Både de indiske universiteter og Aarhus Universitet er stærkt 
funderede på det bioteknologiske forskningsfelt, og formålet 
med udvekslingen er – ud over at forskerne kan dygtiggøre sig 
personligt og professionelt – også at styrke de kulturelle bånd 
mellem landene.

de første aftaler om ophold er allerede på plads. For ph.d.-
studerendes vedkommende bliver det muligt at få støtte til 
et ophold af ni til 15 måneders varighed, mens postdocer og 
seniorforskere forventes at bruge mellem tre og ni måneder i 
henholdsvis Indien eller danmark.

»Vi forventer ikke, at de ældre og mere etablerede forskere 
kan afsætte tid til så lange forløb, men på den anden side er 
det vigtigt for Novozymes og Henning Holck-Larsens Fond, at 
opholdet er af en vis længde, så der er tid til at opbygge rela-
tioner,« siger Ulla Gjørling.

seks danske og seks indiske forskere kan 
med støtte fra Novozymes og Henning 
Holck-Larsen Fonden hvert år lære 
hinandens forskningsmiljøer at kende.

ENESTåENDE 
MUlIGhED 
for at 
forskE i 
indiEn

aarhUs UniVErsitEts 
placEring i VErdEn på 
lEidEn ranking 2013 oVEr 
UniVErsitEtErs grad af 
intErnationalt samarbEJdE.33
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»Tidligere bestod støtten til universiteter i udviklingslande for-
trinsvis af penge til opførelse af et laboratorium eller økonomisk 
støtte til konkrete forskningsprojekter. Nu går vi en anden vej 
og støtter også opbygning af universiteternes organisatoriske 
kompetencer inden for forskning, undervisning og formidling – 
brainware i stedet for hardware,« siger Jørgen e. Olesen.

Han er til daglig professor ved Institut for Agroøkologi ved 
Aarhus Universitet, men i forbindelse med det danida-støttede 
initiativ BsU (Building stronger Universities) er han leder af den 
gren af initiativet, der skal støtte universiteterne inden for klima- 
og miljøforskning.

Hjælpen tilflyder universiteter i Ghana, Kenya, Tanzania, 
Uganda og Nepal, og det er samtlige otte universiteter i dan-
mark, der leverer ekspertisen på fire platforme. Indsatsen på to 
af platformene – Miljø og Klima samt stabilitet, demokrati og 
Rettigheder – koordineres fra Aarhus Universitet.

»Vi lærer dem for eksempel, hvordan de skal organisere 
deres forskningsprojekter, så de penge, der er til rådighed, 
bruges fornuftigt, og sådan at resultaterne kan publiceres i an-
erkendte internationale tidsskrifter,« forklarer Jørgen e. Olesen. 

danskerne forsøger også at introducere nye undervisnings-
metoder i form af problembaseret undervisning som mod-
stykke til den envejskommunikerende tavleundervisning, der er 
fremherskende på universiteterne.

I disse år er udfordringen for mange af universiteterne i udvik-
lingslandene, at mange af de toneangivende professorer er på 
vej på pension, og der findes ikke tilstrækkeligt med kvalifice-
rede afløsere. derfor går en anden vigtig opgave for de danske 
universiteter ud på at introducere metoder til at skabe velfun-
gerende ph.d.-miljøer med den fornødne supervision. dette er 
simpelthen nødvendigt for at sikre den fremtidige forskning og 
undervisning på universiteterne.

Projektet har været i gang i et år, og det er ikke nogen nem 
opgave at få vidt forskellige kulturer i nord og syd til at arbejde 
sammen, siger Jørgen e. Olesen.

»Vi har brugt mange kræfter og meget tid på at klarlægge, 
hvilke problemer man reelt står over for på universiteterne i syd 
– og hvordan vi bedst kan bidrage fra nord. Vi oplever, at man 
på universiteterne i syd bruger BsU aktivt til at blive klogere på, 
hvordan forskning og undervisning kan organiseres bedre. Men 
det er bestemt ikke nogen let opgave at bygge dette samar-
bejde op fra grunden.« 

aU-hJælp til 
UNIvERSITETER I 
UDvIklINGSlANDE
danida har skudt 60 millioner kroner 
i styrkelsen af en række universiteter i 
udviklingslandene. Aarhus Universitet 
koordinerer	to	af	de	fire	indsatsområder.
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efter tsunamien i 2004 havde udslettet både bygninger og 
befolkningen i en række særligt udsatte områder langs kysten i 
Indonesien, rejste det indlysende spørgsmål sig: Hvordan ruster 
vi os mod en gentagelse? 

The Bakrie Group – en indonesisk industrigigant med 70.000 
ansatte – påtog sig opgaven at opføre et privat universitet, som 
blev etableret i 2009. det langsigtede mål var at sikre befolk-
ningen bedre ved at højne niveauet for uddannelser inden for 
blandt andet vejbyggeri, miljø, energi, arkitektur, kommunika-
tion og management.

Universitas Bakrie var interesseret i at skabe internationale 
partnerskabsaftaler, og med rådgivningsfirmaet danish energy 
Managements mellemkomst blev der skabt en kontakt mellem 
det indonesiske universitet og Ingeniørhøjskolen Aarhus Univer-
sitet. danskerne skal være med til at opbygge et ingeniørfakul-
tet i Indonesien, og på sigt skal der forhåbentlig også indledes 
forsknings- og erhvervssamarbejder.

»Lige nu er vi i forberedelsesfasen, hvor vi blandt andet 
undersøger, hvordan fælles forskningsprojekter kan tilrettelæg-

ges, og hvordan vi kan samordne læringsprincipper,« siger erik 
Kristiansen, der er leder af Center for Industrial Cooperation, 
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

en del af samarbejdet går ud på at skabe praktiksamarbej-
der mellem de to universiteter. Når samarbejdet kommer på 
plads, forventer erik Kristiansen, at danske ingeniørstuderende 
på deres femte semester vil kunne få et praktikophold i en af 
de danske ingeniørvirksomheder, der opererer i Indonesien, og 
som en del af studiet også kunne følge kurser på Universitas 
Bakrie.

»der skal både bygges og undervises i Indonesien, og derfor 
ser jeg det som en unik mulighed for at rulle et spændende 
projekt ud for både erhvervsliv og uddannelsesområdet,« siger 
erik Kristiansen, der også ser fælles sommerskoleprogrammer 
mellem universiteterne og erhvervsliv som en god ide. som-
merskolekurserne kunne for eksempel omfatte emner inden for 
energiområdet, vandsystemer og brøndboring.

Hele projektet søges gennemført med støtte fra danida.

aU-ingEniørEr EtablErEr 
SAMARbEjDE MED INDoNESISk UNIvERSITET
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet går i tæt samarbejde med det 
nyetablerede Universitas Bakrie i Indonesien. samarbejdet har tråde 
tilbage til tsunamiens hærgen i 2004.



kinEsErE Vil 
haVE indsigt i 
DEN NoRDISkE MoDEl

Aarhus Universitet og Göteborgs Universitet arrangerer 
sommerskole – og på sigt også en kandidatuddannelse 
– for internationale studerende, der vil vide mere om 
den Nordiske Models kvaliteter og udfordringer.
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TRE UGERS SoMMERSkolE – ThE SCANDINAvIAN ExPERIENCE – I AARhUS oG GöTEboRG
sommerskolen havde 29 deltagere – heraf 16 kinesere – og blev afviklet i juli/august 2013.

1. uge/Aarhus: Om skandinavisk historie, den Nordiske Model og Nordens forhold til det internationale samfund – især eU.

2. uge/Aarhus: Fokus på den nordiske velfærdsstat.

3. uge/Göteborg: Fokus på politiske systemer i skandinavien.
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»Hvorfor skal man rejse til Australien, hvis man vil studere 
den Nordiske Model?« sådan lød det tankevækkende 
spørgsmål fra repræsentanter fra Peking University, da de 
for noget tid siden mødtes med samarbejdspartnere fra 
Aarhus Universitet. danskerne besluttede sig for at gøre 
noget ved det paradoks, som kineserne pegede på: der 
findes ingen tilbud om at studere den Nordiske Model på 
hjemmefronten i skandinavien.

derfor har Aarhus Universitet og Göteborgs Universitet 
taget initiativ til i første omgang at tilbyde en treugers 

sommerskole med titlen »The scandinavian experience«. 
den første blev afviklet i juli 2013, og 16 af de 29 deltagere 
kom fra Peking University.

»Kineserne diskuterer i øjeblikket, hvordan deres sam-
fund skal udvikle sig, og i den forbindelse skeler de blandt 
andet til de velfærdsmodeller, som vi er kendte for i Nor-
den,« forklarer professor i historie ved Aarhus Universitet 
Thorsten Borring Olesen, der er underviser på og en af 
initiativtagerne til sommerskolen.

sommerskolen er kun det første skridt i retning af at 
kunne tilbyde fordybelse i den Nordiske Model.

»Lige nu håber vi på at få godkendt en ny kandidatud-
dannelse i scandinavian culture and society, som mere 
bredt vil se på den skandinaviske samfundsmodel,« siger 
Thorsten Borring Olesen.

sommerskolen og kandidatuddannelsen henvender 
sig både til skandinaviske studerende, der har planer om 
at rejse ud i verden og formidle viden om den Nordiske 
Model, og internationale studerende, der gerne vil bringe 
viden om modellen med hjem til deres egne samfund.

»Vores initiativ falder godt i tråd med den stigende eks-
port af velfærdsinstitutioner, der sker til ikke blot Kina, men 
også andre lande – eksempelvis Brasilien,« siger Thorsten 
Borring Olesen.

AU SUMMER 
UNIvERSITy 
En smagsprøVE 
på aarhUs 
UniVErsitEt
Aarhus Universitets summer University indgår som 
en vigtig brik i AU’s overordnede satsning på inter-
nationalisering af såvel forsknings- som studiemil-
jøet på AU. 

AU summer University giver internationale stude-
rende en »smagsprøve« på Aarhus Universitet, som 
kan inspirere dem til på et senere tidspunkt at tage 
et længere studieophold eller en forskeruddannelse 
ved AU. samtidig skaber det »AU-ambassadører« 
på udenlandske universiteter, når internationale stu-
derende vender hjem med gode oplevelser fra et 
sommerkursus på AU.

summer University tiltrækker også udenlandske 
undervisere, der med deres eksterne spidskompe-
tencer er med til at udbygge kursusudbuddet. som-
merkurserne giver de udenlandske undervisere en 
relation til AU og mulighed for at udvikle samarbej-
der med AU-forskere. 

I 2013 afholdes 56 af de i alt 57 sommerkurser 
på engelsk. Ud af de cirka 1.350 studerende, der 
tager et sommerkursus på Aarhus Universitet, er 
de 300 internationale studerende.
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joANNA oNG, 
læsEr psykologi på 4. år  
på national UniVErsity of singaporE

hvorfor har du valgt at tage kurset »The Scandina-

vian Experience« på AU Summer University?

»Jeg har hørt meget godt om danmark og det 

danske samfund, som er meget anderledes end 

singapore, hvor jeg kommer fra. Jeg ville gerne lære 

om de skandinaviske velfærdssystemer, som jeg tror, 

singapore kan lære noget af.«

hvordan har det været?

»Rigtig godt. Gode og flinke undervisere. Og jeg kan 

rigtig godt lide Aarhus. det er en dejlig og flot by. Især 

AROs, kunstmuseet.« 

owEN CAo, 
læsEr fysik på 3. år 
på pEking UniVErsity.

hvorfor har du valgt at tage kurset »The Scandina-

vian Experience« på AU Summer University?

»Jeg ville gerne have en »overseas experience« og 

syntes, der var nogle spændende emner på kurset 

om den skandinaviske samfundsmodel. en model, 

jeg gerne ville vide noget mere om, og som Kina 

måske kan lære noget af.« 

hvordan har det været?

»det har været en rigtig god oplevelse at være på 

summer school i Aarhus. det er en smuk by, og luf-

ten er helt ren. Og alle folk, jeg har mødt, har været 

meget venlige og imødekommende.«
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Internationale studerende sætter i stigende grad deres præg 
på Aarhus Universitet. I hjertet af Universitetsparken og tæt på 
det pulserende byliv har danske og internationale studerende 
og forskere i de seneste år kunnet trække på det levende, in-
ternationale miljø i dale T. Mortensen-bygningen. Bygningen 
er opkaldt efter universitetets anden nobelpristager, økonomen 
dale T. Mortensen.

For mange udenlandske studerende er bygningen det før-

ste møde med Aarhus Universitet, når International Centre 
tilbyder dem og internationale medarbejdere en professionel 
modtagelse og hjælp til at falde til i de nye omgivelser, blandt 
andet med anvisning af bolig – måske i en af de 30 boliger, der 
er en integreret del af det ph.d.-hus, som dale T. Mortensen-
bygningen også er rammen for. en ph.d.-aktivitetsgruppe 
sørger for sociale arrangementer, der spænder fra cykelture til 
ølsmagning.

INTERNATIoNAlT 
stUdiEmilJø på aU

antallEt af 
intErnationalE stUdErEndE 
på aarhUs UniVErsitEt5.022
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forskElligE 
nationalitEtEr 
Er rEpræsEntErEt på 
aarhUs UniVErsitEt103

antallEt af 
UdEnlandskE 
ph.d.-stUdErEndE480

au.dk/ic

Bygningen er derudover centrum for utallige tværgående 
faglige arrangementer og konferencer for danske og inter-
nationale studerende og forskere og fungerer dermed som 
internationalt mødested.

I den tilhørende dale’s Café samles studerende, ansatte 
og forskere på tværs af sprog og nationaliteter i et hyggeligt 
cafémiljø. 

dale T. Mortensen-bygningen er et af de initiativer, der skal 
styrke Aarhus Universitet som et ledende internationalt uni-
versitet med et dynamisk og levende miljø for internationale 
studerende og forskertalenter.

I det internationale miljø i dale T. Mortensen-bygningen 
er caféen et centralt samlingspunkt.
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en stor del af mailkorrespondancen foregår på tysk, de ph.d.-
studerende kommer fra Tyskland, Ukraine, Kina og Pakistan, der 
udveksles løbende viden med forskere i blandt andet Belgien, 
Italien og schweiz, og næste forsøg foregår i rummet med op-
sendelse af rumskib fra UsA. 

For tyske daniela Grimm er samarbejde med aktører fra hele 
verden ikke bare det naturligste i verden – det er også nødven-
digt for, at hun kan forske i rummedicin. Her undersøger man, 
hvordan celler fra mennesker påvirkes af vægtløshed. For da-
niela Grimm betyder det, at hun skal sørge for at få celler med, 
når rumfartøjer sendes ud i rummet. senest fik hun kræftceller 
med, da en rumraket blev afsendt fra Kina i den tysk-kinesiske 
rummission shenzhou-8i 2011. Forsøget krævede en koordine-
ret indsats fra flere forskerhold, private firmaer og myndigheder 
i flere lande. 

Interessant forskning trak
daniela Grimms mangeårige internationale arbejde var med-
virkende til, at hun i 2008 kom til Aarhus Universitet og siden 
blev udnævnt som professor efter at have forsket i kardiovasku-
lær farmakologi i flere år på tyske universiteter og universitets-
hospitaler. 

»det var forskningen, som trak mig til Aarhus Universitet. Fra 
internationale konferencer kendte jeg til flere forskere fra Insti-

tut for Biomedicin, da jeg arbejder inden for samme område. 
dem ville jeg gerne arbejde sammen med. I 2007 læste jeg om 
deres nye forskningsresultater i Nature, og da der samtidig blev 
slået en stilling op inden for mit område, søgte jeg,« fortæller 
daniela Grimm, som forinden beslutningen besøgte Aarhus og 
kunne lide, hvad hun så.

skiftet fra et universitetshospital i Berlin til Aarhus Universitet 
var ubesværet:

»Forskningsmiljøerne ligner på mange måder hinanden, så 
det var let at fortsætte arbejdet her. derudover har universitetets 
placering på én campus den fordel, at det gør det nemt at finde 
eksperter, da vi kender hinanden.«

Ingen forskning uden internationalt samarbejde
Fra sit kontor i Universitetsparken i Aarhus fortsætter daniela 
Grimm sit arbejde med både danske og internationale forskere. 

»Jeg kunne ikke forske i rummedicin uden at arbejde interna-
tionalt. dels kan vi kun få adgang til rumflyvninger fra udlandet, 
og dels er det utrolig vigtigt at deltage i de internationale konfe-
rencer, hvor vi møder eksperter og finder nye samarbejdspart-
nere. det er afgørende for forskningen, at vi finder hinanden og 
udveksler viden.«

GRæNSEløS 
FoRSkNING 
i rUmmEdicin
Internationalt samarbejde er afgørende, når professor daniela Grimm bedriver sin 
forskning. Forskere fra blandt andet Tyskland, Kina og UsA er involverede i hendes 
forskning i rummedicin, som har relevans for kræftforskning.

nationalitEtEr Er 
rEpræsEntErEt i 
forskErgrUppEn på 
aarhUs UniVErsitEt77
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Jeg kunne ikke forske 
i rummedicin uden at 
arbejde internationalt.

Daniela Grimm,
forsker i rummedicin

RUMMEDICIN

Rummedicin opstod som forskningsfelt, fordi man kunne se, 

at menneskeceller ændrer adfærd, når man fjerner tyngde-

kraften. Forskningen i de medicinske og fysiologiske aspekter 

har også relevans for, hvad der sker på Jorden. daniela Grimm 

forsker blandt andet i, hvordan kræftceller reagerer i vægtløs-

hed, hvilket kan have betydning for kræftforskning. Undersø-

gelser af cellerne foretages via rumflyvninger eller simuleret 

vægtløshed via såkaldte parabolflyvninger. Næste forsøg i 

rummet er planlagt til slutningen af 2013, hvor danske kræft-

celler skal sendes til den internationale rumstation Iss med 

rumskib fra UsA. Forsøget foregår i samarbejde med daniela 

Grimms tyske arbejdsgruppe fra Otto-von-Guericke-Universität 

i Magdeburg samt en lille gruppe forskere og ph.d.-studerende, 

der er tilknyttet Aarhus Universitet. Projektet finansieres blandt 

andet af den tyske rumorganisation dLR og foregår i samar-

bejde med NAsA.
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forandringEr
På kloDENS ToP
Med det interdisciplinære forskningscenter 
Arctic Research Centre og det store 
internationale samarbejde spiller Aarhus 
Universitet en central rolle i udforskningen af 
de store forandringer på Arktis og i forhold til 
de afgørende beslutninger, som de arktiske 
samfund	står	over	for	at	skulle	træffe.

»Vi taler om forandringer, der påvirker hele kloden og livet for 
mennesker mange generationer frem i tiden, så selvfølgelig er 
vi meget engageret i udviklingen i Arktis – både som forskere 
og som mennesker. Og jeg tror også på, at vi med denne 
omfattende forskning kan bidrage positivt til udviklingen i 
Arktis.«

Professor søren Rysgaard, der er leder af Aarhus Universitets 
interdisciplinære forskningscenter Arctic Research Centre, er 
klar i mælet. Forandringerne i Arktis er massive, og forskningen 
skal hjælpe til at forstå konsekvenserne af den udvikling, der 
er i gang, så der kan træffes de rigtige beslutninger om den 
fremtidige udvikling i regionen.
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I Arctic Research Centre (ARC) smelter viden 
sammen på tværs af forskningsdiscipliner, og mere 
end 100 forskere tager del i centerets aktiviteter. 
samarbejdet sikrer, at viden, der opnås gennem 
overvågningsprogrammer, knyttes sammen med 
grundforskning og strategisk forskning på tværs af 
fagområder.

Fælles feltkampagner er et bærende element i ARC, 
og forskerne har adgang til en række feltstationer og 
forskningsskibe i Arktis. Gennem feltkampagnerne 
styrkes samarbejdet, når specialister fra forskellige 
fag i fællesskab udforsker udvalgte fokusområder. I 
2013 arbejder forskerne omkring Nuuk i Vestgrønland. 
I 2014 fokuseres der på Nordøstgrønland, og i 2015 
går centeret i dybden med det uudforskede Arktiske 
Ocean, i 2016 Hudson Bay og i 2017 Baffinbugten 
mellem Canada og Grønland.

Arktis er et internationalt område, og ARC indgår i 
et stort internationalt forskningssamarbejde, »Arctic 
science Partnership«, der sikrer en sammenhængende 
forsknings- og undervisningsindsats i arktiske 
spørgsmål. Partnerskabet blev lanceret i 2012, 
hvor Aarhus Universitet, University of Manitoba, 
Canada og Grønlands Naturinstitut underskrev en 
samarbejdsaftale, der bringer 350 forskere med arktisk 
ekspertise sammen om fælles forskningsspørgsmål, 
faciliteter og logistik.

Og der er nok at tage fat på. I Arktis viser klimaforandringerne 
sig dobbelt så hurtigt i forhold til noget andet sted på kloden 
og skaber gennemgribende forandringer for dyr, planter og 
mennesker, forklarer søren Rysgaard. 

»Konsekvenserne af klimaforandringerne er yderst 
dramatiske og tydelige i Arktis. Men det er også meget 
komplekse forandringsprocesser, der hænger sammen på 
kryds og tværs. derfor er det helt nødvendigt, at mange 
videnskabelige discipliner arbejder sammen, hvis vi vil forstå, 
hvad det er, der sker i Arktis.«

På Arctic Research Centre er der tilknyttet 100 forskere 
fra alle fire hovedområder på Aarhus Universitet. Ud over 
den omfattende forskning, der foregår i regi af centeret, 
indgår Arctic Research Centre også i et stort internationalt 
forskningssamarbejde med forskningsinstitutioner fra de andre 
arktiske nationer, der bringer mere end 350 forskere med 
ekspertise i arktiske forhold sammen. 

vigtige beslutninger på spinkelt grundlag
de store forandringer betyder også, at de arktiske samfund 
står over for at skulle træffe vigtige beslutninger i disse år. 

Beslutninger, som vil få meget stor betydning for, hvordan den 
arktiske fremtid former sig, forklarer søren Rysgaard. 

»Men vi mangler simpelthen viden. det vidensgrundlag, 
beslutningerne skal træffes på, er alt for snævert og 
mangelfuldt,« siger søren Rysgaard.

Han peger som eksempel på, hvordan klimaforandringerne 
har muliggjort faste sejlruter i de isfrie farvande, ligesom det er 
blevet muligt at starte minedrift og udvinde de mange råstoffer, 
som Grønlands undergrund sandsynligvis indeholder. Begge 
dele med en betydelig risiko for udslip af forurening. 

»Vi ved alt for lidt om, hvordan den forurening vil påvirke 
økosystemerne, og hvordan vi bedst mindsker de skadelige 
effekter. det kræver blandt andet viden om, hvor økosystemerne 
er mest sårbare, og hvordan havstrømmene omkring Grønland 
bevæger sig. Mange steder ved vi ikke engang, hvad 
havdybden er.«

det er helt centralt for Arctic Research Centres virke, at det 
med sin forskning kan være med til at skabe den nødvendige 
viden, der skal til, for at forstå og imødegå de forandringer, de 
arktiske samfund står over for.

ARC: arctic.au.dk

Arctic science Partnership: asp-net.org
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Når det arktiske hav fryser, samles salte, ilt og kuldioxid 
i en tung saltlage, der synker ud af isens gitterstruktur 
og ned mod større vanddybder. Når isen smelter igen, 
er der derfor underskud af ilt og kuldioxid i det ferske 
smeltevand, og det får polarhavene til at fungere som 
en kæmpe pumpe, der suger store mængder kuldioxid 
ud af atmosfæren.

Hvor vigtig denne nyopdagede kuldioxidpumpe er 

i forhold til klimaforandringer, ved forskningen endnu 
ikke, men meget tyder på, at den spiller en central 
rolle for polarhavenes evne til at optage CO

2 fra at-
mosfæren. 

På Arctic Research Centre arbejder man på at forstå 
de meget komplekse kemiske og fysiske processer, der 
foregår inde i havisen, når den dannes, og som har stor 
betydning for, hvordan »ispumpen« fungerer. 

Det arktiske hav er en kæmpe Co2-pumpe
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Isbjørnens fremtid ser dyster ud. Forskere er bange for, at 
cirka 60 procent af den nuværende bestand er forsvundet 
i år 2050.

På Arctic Research Centre undersøger man blandt andet, 
hvordan miljøgifte og klimaændringer påvirker de arktiske 
rovdyr, og der er særlig fokus på isbjørnen.

»Isbjørne er geniale ambassadører for miljøændringerne, 
fordi de er øverst i fødekæden. Ved at tage prøver fra is-
bjørne kan vi se, hvordan der sker ændringer i transporten af 
energi og miljøgifte op gennem hele fødekæden,« fortæller 
biologiprofessor Rune dietz.

Forskerne sporer ændringer lige fra de første led nederst 
i den arktiske fødekæde, hvor miljøgifte »bygges ind« i 
fødekæden, og helt op til de store rovdyr, herunder også 
mennesket.  

»det giver os vigtig indsigt i, hvordan mennesket påvirkes 
af ophobede miljøgifte, og hvordan smitsomme sygdomme 
transporteres gennem fødekæden, ligesom vi kan vurdere, 
hvor stor en rolle miljøfremmede stoffer og klimaforandringer 
spiller for de store rovdyr som isbjørne, hvaler og sæler og 
deres fremtid i det arktiske område.«

Miljøændringer øverst i fødekæden
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Truer dyr og planter 
Arktiske dyr og planter er højtspecialiserede til livet under de ekstreme klimaforhold på klodens top. Ændringerne i 
klimaet er en trussel mod disse arter. Arctic Research Centre koordinerer i de kommende år den samlede internationale 
overvågning af biodiversiteten i Arktis for at danne et overblik over arternes udvikling og trusler mod dem.

lemmingen 
Lemmingen er en nøgleart i Arktis. den danner 
fødegrundlag for en række højtspecialiserede 
rovdyr som sneugle, lille kjove, hermelin og 
polarræv. Lemmingen er meget følsom over 
for de igangværende klimaændringer, og i de 
fleste	egne	af	Arktis	er	bestandene	i	tilbagegang,	
og det truer rovdyrene. Klimaændringerne 
betyder blandt andet, at den snefri sæson, hvor 
lemmingerne ikke kan gemme sig under sneen 
og derfor er mere udsatte for rovdyrenes angreb, 
bliver længere og længere, ligesom der om 
vinteren forekommer perioder med tøvejr, som 
gør lemmingens vinterbo ustabilt.
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Gletsjernes afsmeltning spiller en stor rolle i de globale vand-
stigninger. Men hvad der præcist regulerer processerne bag 
afsmeltningen, er uklart for forskerne. specielt er varmeudveks-
lingen mellem gletsjere og havet dårligt belyst. 

Via fjordene transporteres der varme ind til gletsjerne under 
havets overflade. 

Arctic Research Centre arbejder tæt sammen med Grøn-

lands Naturinstitut om at forstå og måle effekten af denne 
varmetransport. Gennem undersøgelser i Godthåbsfjorden har 
det vist sig, at varmen, der transporteres mod gletsjeren, har 
varmeenergi nok til flere gange at kunne smelte al den is, der 
kælver i fjorden. 

varmeudveksling under havets overflade
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havisens økosystem. konsekvenserne af det smeltende snedække
Når snedækket på den arktiske havis reduceres, trænger der mere sollys 
igennem isen og ned til de alger, der lever på isens underside. disse alger, der 
spiller en vigtig rolle i havets økosystem, har tilpasset sig den meget lave lys-
styrke,	som	normalt	findes	under	snedækket	is,	og	de	kan	derfor	være	sårbare	
over for den voldsomme stressreaktion, der kan udvikle sig, når de udsættes for 
mere lys.  

Arctic Research Centre anvender nye fotosyntesemetoder, der er designet 
til at måle algers biomasse og aktivitet i iskerner, for at opnå ny indsigt i, 
hvordan algerne vokser og kan udvikle stress som følge af mere lys. 

Mudder afslører fortidens og fremtidens klima
Aflejringer	på	bunden	af	søer	og	på	havbunden	fortæller,	hvordan	tempera-
tur, nedbør, vindforhold, havstrømme og havisdække har ændret sig over de 
sidste 100.000 år. 

Arctic	Research	Centre	tager	prøver	af	disse	mudderaflejringer	op	langs	
Grønlands øst- og vestkyst, og ved at sammenholde de geologiske informa-
tioner med biologiske data, der også indsamles af Arctic Research Centre, får 
forskerne indblik i, hvordan klimaforandringer har påvirket og i fremtiden vil 
påvirke de grønlandske økosystemer.

livsstilsændringer og kemikalier påvirker sundheden i Arktis 
Brystkræft var tidligere en sjælden sygdom i den arktiske befolkning, men de 
seneste år er antallet af brystkræftpatienter steget markant. det samme gør 
sig gældende for eksempelvis tilfælde af fedme og diabetes. Ændringerne på 
Arktis fører også til ændringer i befolkningens sygdomsmønstre. 

Arctic Research Centre er med til at kaste lys over de ændrede sygdoms-
mønstre i Arktis. Blandt andet via et stort forskningsprojekt, hvor omkring 1.000 
mødre og deres børn nøje bliver fulgt over 10 til 15 år. 
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kAPSEjlADS 
2013
spændingen sitrer og koger i Universitetsparken. 
Blikkene fra tusinder af hujende studerende 
er rettet mod søen i midten. I vandet ligger tre 
oppustelige kajakker klar til de tre stafethold, der 
står på bredden og gør sig deres sidste tanker 
inden	dagens	absolutte	højdepunkt:	finaleheatet	
til Kapsejlads 2013.

den første deltager fra hvert hold indtager sin 
plads, og årets værter fra P3-programmet Monte 
Carlo begynder at tælle ned fra 10 sammen med 
hele parken.

10 … 9 … 8 … 7 … 
lyder det fra 20.000 begejstrede tilskuere.

6 … 5 … 4 … 
Kombattanterne lægger an til start med 
padlebevægelser i luften.

3 … 2 … 1! 
Kampen om »det Gyldne Bækken« er i gang.
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Gideon strange fra Umbilicus.

P3’s Monte Carlo-værter, esben Bjerre 
og Peter »snebolden« Falktoft, var kommentatorer.

en tidligere ØF’er (Økonomisk Forening), Julius Haubo, giver 
en peptalk til ØF-holdet bestående af Martin Nørskov, Rikke 
Andersen, Jesper Aagaard, Mads Nielsen og Peter Bech lige inden 
første heat – hvor de blev slået af ærkerivalerne fra Umbilicus.

AU-fotografer	højt	til	vejrs	for	at	filme	og	dokumentere	kapsejladsen.	
Se	film	og	billeder	på	

au.dk/kapsejlads

Vejret var tørt, og feststemningen høj, da 20.000 studerende gjorde den 
traditionsrige Kapsejlads til en AU-fest af dimensioner.
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Jakob Wang fra Idræt takker af efter et tabt heat.

en af vinderne, Victoria Gunmalm fra Umbilicus.

det bliver Umbilicus, der vinder Kapsejlads 2013, da medicinerne med en halv banelængdes forspring kan hive 
sejren i land. Få minutter efter kan de glade vindere løfte det Gyldne Bækken. det er første gang siden 2010.
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»Partikelterapi er den nyeste udvikling inden for stråleterapi til 
kræftpatienter. Med partikelterapi kan man ramme svulsten 
med høj dosis, samtidig med at det raske væv beskyttes mest 
muligt. det betyder bedre chancer for, at flere kræftpatienter 
overlever med færre bivirkninger.« så enkelt beskriver professor 
Cai Grau fordelene ved partikelterapi. 

Teknologien bag er dog langt fra enkel. der er tale om højt-
specialiseret strålebehandling, der kun findes cirka 40 steder i 
verden. I dag behandles danske børn med kræft og udvalgte 
voksne med kræft i særligt følsomme områder som for eksem-
pel hjerne og hoved-halsregionen derfor i Tyskland og UsA. 
denne gruppe udgør på sigt op til cirka 200 patienter om året. 

Mange andre vil dog også få glæde af det Nationale Center 
for Partikelterapi, der skal samle den danske behandling og 
forskning i den nye avancerede stråleteknologi:

»Med partikelterapi i danmark vil en lang række andre kræft-
sygdomme også kunne behandles med partikelterapi i stedet 
for konventionel strålebehandling, som vi i dag nogle gange 
er nødt til at give i så høje doser, at det raske væv også bliver 
beskadiget,« siger Cai Grau, der understreger, at centeret kom-
mer til at samarbejde med mange forskellige danske aktører, 
blandt andet de danske Multidisciplinære Cancer Grupper og 

de danske kræftafdelinger.
Cirka 12-13.000 danske kræftpatienter får hvert år strålebe-

handling. Cai Grau forventer, at op til 15 procent af disse på sigt 
vil kunne få gavn af behandling med partikelterapi. 

Stærkt aarhusiansk forskningsmiljø 
endnu findes der kun begrænset forskning i, hvordan partikelte-
rapi virker på forskellige kræftsygdomme: 

»Vi kan i dag med stor sandsynlighed forudse, hvilke bivirk-
ninger patienten vil få efter strålebehandling, men der mangler 
konkrete kliniske studier inden for partikelterapi, der dokumen-
terer, hvad der virker, og hvad der ikke virker. det er derfor utrolig 
vigtigt, at anlægget også bruges til forskning,« siger Cai Grau.

Han har været en af hovedkræfterne bag den aarhusianske 
ansøgning om at få partikelcenteret til Aarhus. Han peger på 
den tætte sammenhæng mellem forskning og behandling som 
en af forklaringerne på, hvorfor ekspertpanelet har anbefalet, 
at centeret placeres i Aarhus:

»det er helt unikt, at universitetet og regionen har så tæt et 
samarbejde. Forskning er en integreret del af dagligdagen og i 
behandlingen af patienter,« fortæller Cai Grau. 

Aarhus har skandinaviens største forskningsmiljø inden for 

PARTIkElTERAPI På vEj 
til danmark
Internationalt ekspertpanel har peget på Aarhus som 
hjemsted for et nationalt center for partikelterapi. 
Centeret forventes klar til patienter og forskning i 2017. 

Partikelterapi er en avanceret form for 
strålebehandling af kræft, der rammer mere 

præcist og giver færre bivirkninger end normal 
strålebehandling. Partikelterapi benyttes derfor især 

til behandling af kræftramte børn og voksne med 
kræft i særligt følsomme områder. Med oprettelsen 
af det Nationale Center for Partikelterapi kommer 

partikelterapien til danmark. Til gavn for både 
patienter og forskning.



foto: a
a

rhus U
niversitetshosp

ita
l, ko

m
m

unikatio
n, m

icha
el h

a
rd

er



70

koRT oM PARTIkElTERAPI

•	 Ved	partikelterapi	bestråles	der	med	protoner	eller	 

 tungere ioner.

•	 På	den	måde	kan	man	ramme	tumoren	mere	 

 præcist og med en større dosis. 

•	 Der	er	derfor	færre	bivirkninger	og	mindre	risiko	for	 

 ny stråleinduceret kræft. 

•	 Cirka	12-13.000	danske	kræftpatienter	får	hvert	år	 

 strålebehandling. Professor Cai Grau forventer, at  

 op til 15 procent af disse på sigt vil kunne få gavn  

 af behandling med partikelterapi.

stråleterapi. Ni professorer, 40 ph.d.-studerende og mange 
klinisk arbejdende læger er tilknyttet forskningsmiljøet. senest 
har universitetet i 2012 ansat to af verdens førende eksperter 
på området som danmarks første professorer i medicinsk fysik.  

Internationalt samarbejde gavner patienterne
Mens mange af de eksisterende partikelanlæg i verden findes 
på privathospitaler, er flere nordeuropæiske lande ligesom 
danmark på vej med offentligt finansierede anlæg. der er 
derfor store perspektiver i at samarbejde på tværs af lande-
grænser:

»Vi har i danmark et utrolig stærkt forskningsmiljø inden 
for stråleterapi. Og hvis vi arbejder sammen med de andre 
nordeuropæiske forskningsmiljøer på området, bliver vi endnu 
bedre,« siger Cai Grau og uddyber:

»Vi har i modsætning til privathospitalerne ikke kommercielle 
interesser på spil. Vores interesse er at generere ny viden, så 
patienterne kan få den bedste behandling. Faktisk har vi som 
et nationalt center pligt til at lave forskning, så vi løbende kan 
blive bedre.«

de aarhusianske stråleforskere deltager allerede i en lang 
række internationale råd, netværk og forskningsprojekter, her-
under en række eU-projekter.  

det Nationale Center for Partikelterapi vil blive placeret i for-
bindelse med det nye Aarhus Universitetshospital, der, når det 
står færdigt i skejby i 2019, bliver landets største hospital. 

det Nationale Center for Partikelterapi vil hvert år 
kunne hjælpe mange kræftpatienter til et længere 
eller bedre liv. dermed tager vi et stort skridt fremad 
for kræftbehandlingen i danmark. samtidig får vi helt 
nye muligheder for forskning og dermed endnu mere 
avanceret dansk kræftbehandling i fremtiden.

bent hansen, 
formand i Region Midtjylland

»der mangler konkrete kliniske studier inden for partikelterapi, der 
dokumenterer, hvad der virker, og hvad der ikke virker. det er derfor 

utrolig vigtigt, at anlægget også bruges til forskning,« siger professor 
Cai Grau, der har været en af hovedkræfterne bag den aarhusianske 

ansøgning om at få partikelcenteret til Aarhus.



foto: a
a

rhus U
niversitetshosp

ita
l, ko

m
m

unikatio
n, m

icha
el h

a
rd

er



72

en af verdens mest betydningsfulde it-virksomheder,  
Google, har helt bevidst valgt at placere en udviklingsafde-
ling klos op ad Institut for datalogi ved Aarhus Universitet: 

Kasper Verdich Lund åbner døren til Googles Aarhus-
afdeling iført strømpesokker, der matcher virksomhedens 
farverige logo. de glade Googlefarver går igen i kontorer-
nes interiør og især i det stribede tapet. den afslappede 
og ungdommelige atmosfære understreges også af den 
racercykel, der holder parkeret op ad tapetet, og af garde-
robens dominerende indhold af løbesko og sportstøj. 

»Vi løber en tur tre gange om ugen,« siger Kasper Ver-
dich Lund, der er softwareudvikler og efter lidt pres også 
afslører titlen tech lead manager. Han har sammen med 
kollegaen Lars Bak været med til at opbygge afdelingen i 
Aarhus, men interesserer sig ikke for titler.

aU Er En væRDIFUlD    NAbo for googlE

It-verdenens eksperter vil gerne arbejde 
i nærheden af blomstrende studie- og 
forskningsmiljøer. 
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Aarhus Universitet

»der er kort vej fra top til bund i Google – vi interesserer os 
mere for, hvad folk laver, end hvilke titler de har,« siger han.

hver anden ansat er udklækket på Aarhus Universitet
Google har i dag omkring 20 ansatte i afdelingen i Aar-
hus, der siden åbningen i 2006 har haft som speciale at 
arbejde med udviklingen af browseren Google Chrome. 
de ansatte har vidt forskellige nationaliteter, men mere end 
halvdelen af dem har – ligesom Kasper Verdich Lund selv – 
et særlig godt kendskab til Aarhus. de har nemlig studeret 
ovre på den anden side af gaden – på Institut for datalogi.

»det var helt naturligt at placere Googles afdeling lige 
over for instituttet. det gør det muligt for os at rekruttere nye 
medarbejdere med de rette kvalifikationer. en del af den 
grundlæggende forskning i udvikling af programmerings-

aU Er En væRDIFUlD    NAbo for googlE
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det betyder meget for dedikerede 
eksperter, at der er et stærkt studiemiljø 
i den by, de vælger at slå sig ned i. 
På det felt har Aarhus Universitet et 
meget godt navn ude i verden.

kasper verdich lund, 
softwareudvikler og tech lead manager hos Google

sprog, som vi anvender i Google Chrome, stammer fra instituttet med 
blandt andre professor Ole Lehrmann Madsen som en af drivkræf-
terne,« forklarer Kasper Verdich Lund.

Googles afdeling i Aarhus ligger ligesom 80 andre primært it-rela-
terede virksomheder i INCUBA science Park i Åbogade i det nordlige 
Aarhus. Formålet med parken er at støtte virksomheders innovation 
og vækst på et vidensgrundlag, og her er det værdifuldt, at man blot 
skal smutte over gaden for at få kontakt til nogle af landets dygtigste 
forskere og studerende.

»Vi kender underviserne på den anden side af gaden, og de hen-
viser studerende til os, hvis der er et interessefællesskab,« forklarer 
Kasper Verdich Lund.

Når der tændes et lys
Googlefolkene leverer også værdifuld viden den anden vej.

»Vi har undervist i hele forløb på anden del af datalogistudiet. det 
kræver naturligvis en del forberedelse at skulle forberede 15 forelæs-
ninger per semester, men til gengæld sikrer vi os, at de studerende får 
kendskab til de teknikker, som vi arbejder med. det er helt fantastisk at 
se en eller flere studerende lyse op under en forelæsning, og man kan 
fornemme, at de siger til sig selv: det skal jeg hjem og arbejde videre 
med,« siger Kasper Verdich Lund.

Ud over at give de studerende indsigt i, hvordan en af verdens fø-
rende it-virksomheder arbejder, får han også selv udbytte af at skulle 
forklare sig foran et fyldt auditorium.

»Jeg får mine egne erfaringer sat i system, når jeg skal formidle dem 
i en undervisningsmæssig sammenhæng,« siger Kasper Verdich Lund.

Ifølge ham er studiemiljøet omkring Institut for datalogi så velrenom-
meret i verden, at det smitter af på Googles muligheder for at rekrut-
tere dygtige medarbejdere over hele kloden til den – i Googlesam-
menhæng – lille udviklingsafdeling i Aarhus.

»det betyder meget for dedikerede eksperter, at der er et stærkt 
studiemiljø i den by, de vælger at slå sig ned i. På det felt har Aarhus 
Universitet et meget godt navn ude i verden,« siger han.
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Ligesom silicon Valley er en magnet for virksomheder og forskere, der er optaget af at skabe in-
novation på it-området, så er ambitionen med det nye klyngesamarbejde på fødevareområdet 
at skabe ideer og få dem ført ud i livet i et tæt samarbejde mellem virksomheder, forskere, stu-

derende, organisationer og myndighederne. 
Klyngesamarbejdet bliver placeret fysisk i Aar-

hus, men tanken er, at det nye samarbejde skal 
repræsentere alle danmarks innovative kræfter 
inden for fødevareområdet og brande danmark 
som ledende inden for produktion og udvikling 
af sunde, sikre og bæredygtige fødevarer.

Tiltrækkende for talenter
samfundet som helhed vil få gavn af et klyn-
gesamarbejde i form af vækst og flere arbejds-
pladser. For Aarhus Universitet vil samarbejdet 
være med til at gøre universitetet mere attrak-
tivt.

»det vil blive nemmere for os at tiltrække 
talentfulde studerende, der vil kunne øjne en 
karrieremulighed inden for fødevarebranchen. 
det gælder såvel danske som internationale 
studerende,« siger Michelle H. Williams, der er 

leder af Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet.
samarbejdet vil give forskere og studerende et unikt kig ind i fødevareindustriens maskinrum, 

og de vil kunne kaste sig over opgaver, der relaterer sig direkte til, hvad der er behov for i »den 
virkelige verden«.

 
Mere kontakt mellem universitet og erhvervsliv
en vigtig partner i klyngesamarbejdet er den multinationale mejerikoncern Arla Foods, der har 
hovedsæde i Aarhus.

»danmark har ikke i samme grad som andre lande haft tradition for at have så tæt kontakt 
mellem erhvervsliv og universiteter, men det håber vi, vil kunne udvikle sig gennem klyngesam-
arbejdet. Vi vil for eksempel kunne give studerende et indblik i, at innovation ikke er noget, man 
kan lære ved at læse i en bog. Vejen fra en ide til kapitalisering er ofte lang og besværlig,« siger 
Henrik Jørgen Andersen, der er leder af Open Innovation hos Arla. 

Ud over at kunne skabe innovation gennem samarbejdet med Aarhus Universitet, forventer 
Arla også at kunne hente nye talenter til sin organisation.

»Aarhus Universitet er et af de kompetencecentre, hvor vi skal rekruttere kommende medar-
bejdere, så vi håber på at kunne møde nogle dygtige mennesker, som kan se potentialet i Arla,« 
siger Henrik Jørgen Andersen.

jord til bord
Aarhus Universitet har i dag fokus på fødevareforskning og kan bidrage til klyngesamarbejdet 
med forskning, der strækker sig helt fra jord til bord.

»Vi beskæftiger os med hele spektret fra den primære fødevareproduktion over teknologi og 
forbrugeraspektet til sundhedsområdet, og da der ikke eksisterer interne barrierer mellem de 
forskellige fagområder på universitetet, har vi en unik mulighed for at kunne tage tværfaglige 
forskningsinitiativer,« siger Michelle H. Williams.

FøDEvARERNES 
SIlICoN vAllEy 
skal liggE i 
aarhUs

Aarhus Universitet er partner i et nyt klyngesamarbejde inden for 
fødevareområdet.	Virksomheder,	fødevareorganisationer,	offentlige	
organisationer og universitetet skal sammen skabe innovation og 
vise omverdenen, at danmark er ledende på fødevareområdet.

klyNGESAMARbEjDE 
På FøDEvAREoMRåDET

Formål: At skabe innovation 

inden for fødevareområdet 

gennem samarbejde mellem 

store og små virksomheder, 

forskningsinstitutioner, 

fødevareorganisationer og 

myndigheder.

Partnere: Arla Foods, 

Aarhus Universitet, 

Landbrug & Fødevarer, 

Region Midtjylland, Aarhus 

Kommune.

Sekretariat: Bliver placeret 

i Agro Food Park i skejby, 

hvor Landbrug & Fødevarer 

i dag har adresse. 

Klyngesamarbejdet vil blive 

ledet af en bestyrelse.
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skytEm
skyTeM er et geologisk instrument, der bliver brugt til at finde grundvand. Under 

helikopteren er fastspændt en stor sekskant med tykke elkabler. Ved at sætte 

strøm til kablerne dannes et kraftigt magnetfelt, der skaber en kortvarig strøm i 

undergrunden. det gør det muligt at kortlægge jordens indhold af grundvand og 

mineraler i op til 500 meters dybde, mens helikopteren flyver hen over skov, klipper 

eller is med op til 100 km i timen.

Metoden, der i dag er den mest præcise i verden, er udviklet af geofysikeren 

professor Kurt sørensen og hans stab ved Aarhus Universitet. den bestod sin 

prøve, da den på et par uger gav et internationalt forskerhold mere viden om 

undergrunden i Antarktis, end 40 års boringer havde tilvejebragt. siden er metoden 

blevet brugt over det meste af kloden. senest har forskerne indgået kontrakt med 

den indiske regering om kortlægning af grundvandet i udvalgte områder.

au.dk/skytem

MOdTAGeRsPOLe

MAGNeTFeLT

INsTRUMeNTeR
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Intelligent vanding sikrer større udbytte og renere miljø. større høstudbytte, 

flere i arbejde, bedre økonomi og et renere miljø med mindre skovrydning.

det er målet med et nyt projekt i Ghana ledet af seniorforsker Mathias 

Neumann Andersen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Projektet hedder WeBsOC, der står for Water, energy-from-Biomass, soil, 

Organics, and Crop og med støtte fra danida vil forskerne omlægge 

landbruget i det afrikanske land ved brug af soldrevet drypvanding. det vil 

give en eller to vækstsæsoner mere i løbet af et år.

den øgede mængde planteaffald skal bruges til produktion af biochar 

(brændt biomasse), der både forbedrer jorden og dens evne til at holde på 

vandet. Biochar medvirker også til at reducere udledningen af CO2. Ved at 

brænde biomassen yderligere kan der udvikles brændstof til madlavning, 

varme og køretøjer.

et solcellepanel driver en pumpe, der henter vand op fra jorden. 

Når spanden er fuld, strømmer vandet automatisk ud i en hovedledning 

med en 20 meter lang drypslange for hver halve meter.

sOLCeLLePANeL

dRyPsLANGe

PUMPe
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spytdråbe kan afsløre malaria. en enkelt dråbe spyt er nu 

nok til at diagnosticere malaria, der hvert år rammer over 

200 millioner mennesker. Flere end en halv million dør som 

følge af sygdommen, der skyldes infektion med parasitter, 

som spredes via myggestik.

det er et tværfagligt forskerteam fra Aarhus Universitet, 

der har udviklet den nye metode kaldet ReeAd (Rolling 

Circle-enhanced enzyme Activity detection) til at identificere 

sygdommen. 

Metoden gør det muligt at teste for malaria i hjemmet, og 

det er en væsentlig gevinst for blandt andet familier fra den 

afrikanske landbefolkning. Fremover skal de nemlig ikke som 

i dag bruge en helt arbejdsdag på at bringe deres børn til en 

sundhedsklinik for at få taget blodprøver. det vil også betyde 

en tidligere diagnose af sygdommen og dermed en mere 

effektiv behandling.

Testen er under udvikling med støtte fra Østjysk Innovation 

og bliver dette efterår afprøvet på klinikker i Ghana. 
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siden 2007 har Aarhus Universitet hvert år i maj afholdt Match-
Points seminar. Formålet med den akademiske konference er 
at skabe dialog mellem Aarhus Universitet og det omgivende 
samfund om emner af bred samfundsinteresse. seminarerne 
er åbne for offentligheden, og talerne nogle af de mest velan-
skrevne nationale og internationale navne inden for deres felt.

Temaet for MatchPoints 2013 var »Kultur, social kapital og poli-
tik«. I anledning af Harvardprofessor Robert d. Putnams tilknyt-
ning til Aarhus Universitet bar seminaret denne gang præg af 
hans banebrydende forskning i såkaldt social kapital, dvs. den 
ressource, der ligger i borgernes indbyrdes tillidsrelationer og 
deres tillid til de offentlige institutioner. I seminaret deltog en lang 
række danske og internationale forskere, som diskuterede sam-
menhængen mellem kultur og politik, dvs. mellem et samfunds 
sociale og kulturelle værdier og dets politik og politiske kultur.

MATChPoINTS sEminar 2013

Til seminarerne er knyttet en distinguished visit-
ing professor (dVP), som i 2013-2014 er professor 
Robert d. Putnam (billedet) fra Harvard University. 
desuden har seminaret en god relation til den in-
ternationalt berømte journalist Fareed zakaria fra 
Time Magazine og CNN.

Integration var et meget varmt emne ved årets 
MatchPoints.	 Og	 her	 fremhævede	 Putnam	 flere	
gange den amerikanske model for integration 
som den bedst mulige tilgang. 

»I UsA er der hele tiden dukket nye be-
folkningsgrupper op, og hver gang har vi tænkt: 
Åh nej – de passer da ikke ind her. Men så er vi 
jo blevet gift med nogle af dem, og så glemmer 
man på et tidspunkt, at de var de fremmede en-
gang,« fortalte han.

Putnam slog fast, at vi som samfund kun har to 
valg, når det handler om integration:

enten gør vi som UsA og tager imod nye be-
folkningsgrupper – og vænner os til dem med 
tiden – eller også gør vi som Japan, der er et 
meget homogent land med en aldrende befolk-
ning og en stækket økonomi.
»I mine øjne må man løbe risikoen og byde an-
dre velkommen – der er ikke andet valg,« sagde 
Robert d. Putnam.

MATChPoINTS 2013: 
kUlTUR, SoCIAl kAPITAl oG PolITIk
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I løbet af dette første besøg har jeg opdaget endnu 
mere interessant forskning her på Aarhus Universitet, 
blandt andet i social tillid og sammenhængskraft, 
og jeg ser meget frem til at udbygge samarbejdet.

Robert D. Putnam, 
Harvardprofessor
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MatchPoints	er	åbent	for	offentligheden.	Ved	årets	seminar	diskuterede	11	paneldeltagere	og	et	oplagt	publikum	dansk	værdipolitik	i	et	samfund,	hvor	der	ikke	
længere er afgørende forskelle mellem venstre og højre i den økonomiske politik. Netop derfor bliver værdipolitikken afgørende for, hvem der vinder valget og får 
vælgernes	opbakning.	Men	hvordan	definerer	vi	værdier	for	et	folk,	for	et	samfund?	Hvilke	er	fælles	for	os,	og	hvilke	skiller	os?	Hvor	hurtigt	forandrer	de	sig,	eller	er	
der i virkeligheden nogle af vores værdier, som er varige?
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»FøRST hAvDE vI ThE RISE oF ThE wEST. 
NU SER vI ThE RISE oF ThE REST.«

Fareed zakaria var igen en af hovedtalerne ved 
MatchPoints-seminaret. zakaria er en af verdens mest 
toneangivende udenrigspolitiske kommentatorer, og 
for ham er der ingen tvivl om, at vi lige nu er vidner til 
et radikalt nybrud i verdenshistorien. Vestens dominans 
udfordres af de fremadstormende økonomiske svær-
vægtere som Indien og Kina, der blot er nogle af de 
nye vækstlande, der dukker op i store dele af Asien, 
Latinamerika og dele af Afrika.

»der er ikke én enkelt stormagt længere. I de senere 
år har vi fået mangedoblet antallet af lande, der er 
blevet vigtige spillere i den globale økonomi, og som 
derfor også har fået en kulturel stemme,« sagde den 
amerikanske journalist og forfatter Fareed zakaria. 
som han ser det, handler det især for de mange lande 
uden for vesten om at finde en vej til moderniteten, 
som ikke blot er en kopi af de vestlige landes, men 
deres egen vej.



matchpoints
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Aarhus Universitet er ved at opbygge et internationalt 
renommé som et centrum for nye ideer.  
MatchPoints-konferencen er blandt de bedste i verden. 

Fareed zakaria, 
politisk kommentator
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Aarhus Universitets første nobelpristager, professor Jens Chr. 
skou, udgav i maj 2013 erindringsbogen »Om heldige valg«. 
Her fortæller han om den lange vej til Nobelprisen i kemi, som 
han modtog i 1997 for sin opdagelse og udforskning af den 
pumpe, der regulerer balancen mellem natrium og kalium i og 
uden for cellerne. den lille natrium-kalium-pumpe er et livsvig-
tigt protein, der sikrer, at vores celler fungerer.

efter sin opdagelse af natrium-kalium-pumpen i 1957 måtte 
skou i en årrække kæmpe for sin teori om, at dette protein 
kunne sidde i fedtlaget i cellemembranen. den konventionelle 

viden på dette tidspunkt var nemlig, at proteiner er i vand og 
ikke fedt.

Ud over at være en fremragende forsker var Jens Chrisitian skou 
også en visionær forskningsleder, som fra 1963 lagde grunden til 
et omfattende forskningsfelt, der har skaffet Aarhus Universitet en 
pionerposition i udforskning af cellemembranens pumper. 

Nyeste initiativ på den front er eliteforskningscenteret dAN-
dRITe. Her skal forskningen kortlægge, hvilken betydning cel-
lemembranens proteiner har for kommunikationen mellem 
cellerne i hjernen. (se s. 28 for mere om dANdRITe.)

EN NobElPRISTAGER 
krydsEr sit spor

det er Jens Christian skous fortjeneste som forskningsleder, 
at hans opdagelse af natrium-kalium-pumpen har affødt 
så meget pionerforskning på Aarhus Universitet. Han 
samlede et rigtig godt hold, som lagde grundstenen 
til at forstå, hvordan man studerer membranproteiner. 
Han bragte flere forskellige fagligheder i spil i forhold 
til pumpen og lavede for sin tid et meget fornemt 
interdisciplinært miljø.

Poul Nissen, 
professor og direktør for eliteforskningscenteret dANdRITe, 
der er oprettet på Lundbeckfondens initiativ

Uddrag fra bogen 
»om heldige valg«
om jens Christian Skou som 
forskningsleder

»det var efterhånden rygtedes, 
at der var et aktivt forsknings-
miljø på instituttet, hvilket gjorde 
det muligt at tiltrække dygtige 
unge mennesker til stillingerne. 
det havde været fristende at kon-
centrere hele instituttets forskning 
omkring aktiv transport (i cel-
lemembraner, red.), men både 
af hensyn til undervisningen og 
forskningen blev det tilstræbt ved 
ansættelserne at dække et så 
bredt område af fysiologien som 
muligt. det endte med 5-6 grup-
per med hver sit forskningsom-
råde. der blev indført lørdagsse-
minarer, hvor de videnskabelige 
medarbejdere på skift lørdag for-
middag fortalte om deres forsk-
ning, eller med foredrag af ind-
budte foredragsholdere fra andre 
institutter. dels for at alle på insti-
tuttet kunne være informeret om, 
hvad der foregik af forskning, dels 
for at skabe kontakt til forsknings-
miljøer på andre institutter.«
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et samarbejde med Jens Christian skou var en mand til mand-situation. På vores ugentlige 
møder var han den meget interesserede samtalepartner og gode vejleder, og han samlede 
mange forskellige fagligheder omkring sig. så det var på en måde et tværvidenskabeligt 
miljø. Og da pumpens vigtighed for alvor var fastslået i midten af 1960’erne, spredte 
pumpeforskningen sig fra Fysiologisk Institut til en række andre institutter på Aarhus Universitet.

Mikael Esmann, 
professor, Institut for Biomedicin
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CURRICUlUM vITæ 
JEns Erik sørEnsEn

2004 Museumsdirektør ved ARos
1984 Museumsdirektør ved Aarhus Kunstmuseum
1983 Inspektør på statens Museum for Kunst
1979 Museumsinspektør ved Aarhus Kunstmuseum
1979 Mag.art. ved Aarhus Universitet
1972 student ved Aalborg studenterkursus
1969 Uddannet elektriker
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Jens erik sørensen havde netop sat sig til rette i direktørstolen 
på det daværende Aarhus Kunstmuseum i 1984, da borgme-
ster Thorkild simonsen kom på besøg med en vigtig besked. 
den unge museumsdirektør skulle sørge for, at Aarhus fik et nyt 
kunstmuseum. 

»Jeg svævede hjem. det var en stor drøm at få lov til at skabe 
et museum fra bunden,« siger Jens erik sørensen. 

de næste 20 år brugte han på – ved siden af sit direktørar-
bejde – at planlægge et nyt, storstilet dansk museum med kunst 
i international klasse, som skulle ligge midt i Aarhus. det blev til 
det ni etager høje, arkitektonisk prangende museum ARos, som 
åbnede i april 2004.

Træt af sit liv
Jens erik sørensen var oprindelig uddannet elektriker og ar-
bejdede som 23-årig på én af søværnets torpedobåde. da 
båden nåede Bergen, gik han ind på byens kunstmuseum og 
så en række malerier af edvard Munch. Her var mørke, dystre 
landskaber. Og her var blege ansigter med angstfyldte øjne, 
der spøgelsesagtigt bevægede sig frem mod ham. Billederne 
ramte noget i Jens erik sørensens sind – og overbeviste ham om, 
at hans liv måtte skifte kurs. 

»Munchs billeder er fulde af følelser, og når man befinder sig 
i en presset situation, bliver man ramt af de følelser. Jeg havde 
det skidt på det tidspunkt: Jeg var træt af mit liv, jeg kunne ikke 
lide at være elektriker. Munchs billeder væltede mig bagover. 
Jeg sagde til mig selv: Hvis billeder kan gøre det, så vil jeg ar-
bejde med billeder.« 

efter hjemkomsten forlader han elektrikerfaget, tager stu-

dentereksamen og begynder at læse kunsthistorie på Aarhus 
Universitet. det var en helt anden – og bedre – verden. 

En fortryllende verden
den unge elektriker, der var vant til at traske rundt på kolde, 
regnfulde byggepladser, sad nu pludselig inde i varmen på det 
daværende Aarhus Kunstmuseum i Vennelyst Parken og lyttede 
til kunsthistorikeren Poul Vad, der analyserede billeder. de stude-
rende sad på kunstmuseets grå gulvtæppe, der var tykt og blødt.

»Jeg var kommet i paradis. det var en ny, fortryllende verden, 
der blev åbnet for os. Jeg var fuldstændig rundt på gulvet over, 
at man kan få så meget ud af billeder.«

Jens erik sørensen fandt sammen med nogle andre stude-
rende, der ligesom han ønskede at åbne kunsten for folket. 

»På den tid blev kunst ofte betragtet som noget særlig fint, 
der var forbeholdt borgerskabet. Museerne var kedelige. det 
ville vi gøre op med, vi ville åbne kunstmuseerne for alle men-
nesker. Vi ville have virkeligheden, formidlingen og den nye 
kunst ind på museerne. Vi ville have flere aktiviteter, vi ville have 
fat i børn og unge. Vi gjorde oprør mod museerne og mod vores 
egen skoling.«

I dag er fem kunsthistorikere fra lige præcis denne årgang 
direktører for kunstmuseer rundt omkring i danmark. 

Jens erik sørensen har aldrig sluppet forbindelsen til Aarhus 
Universitet og har altid insisteret på at samarbejde med de fag-
lige kolleger på Kunsthistorie. dette samarbejde har resulteret i 
flere samfinansierede ph.d.-stipendier, og senest er udstillingen 
»Guld« på ARos blevet til med inddragelse af en gæstekurator 
fra Kunsthistorie.

ARoS oG jENS ERIk SøRENSEN

Jens erik sørensen har stået bag et væld af spektakulære udstillinger 

på ARos, som har skabt opmærksomhed både nationalt og interna-

tionalt. På ARos har man blandt meget andet kunnet opleve Michael 

Kvium, Asger Jorn, Bill Viola, Mariko Mori og edward Munch. sidst-

nævnte udstilling tiltrak et rekordstort publikum på 280.000 mennesker. 

Jens erik sørensen har også stået bag en kontroversiel, men meget 

velbesøgt udstilling med racerbiler og den nærmest folkevandringsska-

bende skulpturudstilling langs Aarhus Bugt »sculpture by the sea«. 

12. oktober 2013 åbner udstillingen »Pas de deux royal« med 

dronning Margrethes og Prins Henriks værker. 

Jens erik sørensen træder tilbage som direktør for ARos ved ud-

gangen af 2013. 

JEg mødEr mig 
sElV I kUNSTEN
Kunsten kan vælte dig bagover. det oplevede den unge elektriker Jens erik sørensen på sin 
egen krop og skiftede spor til kunsthistorie på Aarhus Universitet. siden har han brændt for at 
formidle kunsten til andre og har skabt et kunstmuseum i international klasse. 

årEts æRESAlUMNE 2013
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Udsyn og 
SAMFUNDSSIND
To vestjyder med Aarhus Universitet i deres dna er nu henholdsvis tidligere og ny rektor 
for	AU.	Brian	Bech	Nielsen	afløste	i	august	Lauritz	B.	Holm-Nielsen,	der	igennem	sine	otte	
år på posten har gennemført de største forandringer i universitetets historie.

der er mange ligheder mellem de to mænd, der nu er den tid-
ligere og den nye rektor for Aarhus Universitet. 

For det første er der selvfølgelig efternavnet. 
Men Lauritz B. Holm-Nielsen og Brian Bech Nielsen er også 

begge født og opvokset i Vestjylland. den første på Fanø, og 
den anden i Holstebro, hvor de hver især var aktive spejdere i 
KFUM. en vigtig tid, hvor de ud over at lære at binde råbånds-
knob og tænde lejrbål også fandt ud af, at det kræver udhol-
denhed, sammenhold og viljestyrke at nå sine mål. 

da studenterhuen var på plads, og barndommens land 
for alvor skulle forlades, var der igen sammenfald i vejen, de 
valgte. Begge søgte optagelse på universitetet med de gule 
bygninger i Aarhus, hvor naturvidenskaben lokkede.

Lauritz B. Holm-Nielsen valgte biologien med flora og fauna, 
mens Brian Bech Nielsen kastede sig over fysikkens verden og 
de mikroskopiske nanostørrelser.

senere blev de dekaner, Lauritz for det daværende Naturviden-
skabelige Fakultet, og Brian for det nye science and Technology.

Og nu står der så også rektor for Aarhus Universitet på deres 
omfattende CV.

Udfordringen er de også enige om. det handler om at tænke 
universitetet ind i en større sammenhæng. Aarhus Universitet er 
både en del af det danske samfund, det europæiske og det glo-
bale. Og universiteterne skal og bør spille en betydelig rolle i for-
hold til at skabe vækst på alle planer via forskning og uddannelse.

det er ganske enkelt universiteternes pligt at kigge udad, 
lyder det fra dem begge.

Fra introvert til verdensklasse
At få universiteterne til at forstå deres rolle i samfundet var da 
også den helt store opgave, Lauritz B. Holm-Nielsen tog på 
sig, da han i 2005 blev ansat som rektor for Aarhus Universitet. 
dengang var der knap 5.000 ansatte og 26.000 studerende på 

AU. I dag er tallet næsten dobbelt så stort: 11.000 ansatte og 
42.000 studerende.

»Aarhus Universitet var allerede dengang et stærkt univer-
sitet med en stor styrke på de forskellige fagligheder. Men jeg 
oplevede også et noget introvert universitet, der ikke helt havde 
forstået, at der var en verden udenfor, som universitetet i høj 
grad er både forpligtet over for og i evigt samspil med,« fortæl-
ler Lauritz B. Holm-Nielsen.

den nyansatte rektor vidste derfor, at han også skulle arbejde 
med universitetets selvforståelse, så AU i højere grad åbnede 
sig mod omverdenen.

»Og den opgave må siges at være lykkedes,« supplerer 
Brian Bech Nielsen. »Vi er gået fra at være et universitet, der, 
når det endelig kiggede ud, så forholdt vi os kun til, hvad de 
gjorde på Københavns Universitet. Vi så os selv mere som et re-
gionalt universitet. Nu er vi blevet et toneangivende universitet i 
danmark og europa, og kigger vi ud i hele verden, kan vi faktisk 
også globalt måle os med de bedste.«

Blandt universiteter under 100 år ligger Aarhus Universitet i 
dag i top-10 på verdensplan, og i de fleste internationale ran-
kings er AU placeret blandt de 100 bedste ud af et samlet antal 
på 20.000 universiteter.

hjælp fra regeringen
det var ifølge Lauritz B. Holm-Nielsen den daværende stats-
minister Anders Fogh Rasmussen, der var med til at forandre 
universiteternes selvforståelse. Han nedsatte i 2005 Globalise-
ringsrådet, der skulle rådgive regeringen om en samlet strategi 
til at ruste danmark til at blive et førende vækst-, viden- og 
iværksættersamfund. 

I rådet sad både folk fra erhvervslivets organisationer og fag-
foreninger, personer fra virksomheder og fra uddannelses- og 
forskningsverdenen, og statsministeren var formand.
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»Hans budskab var helt klart: Universiteterne skal spille en mere 
aktiv rolle i forhold til samfundet. Og dén tilgang samt samspil-
let med både erhvervsliv og de øvrige sektorer i samfundet 
har de andre europæere virkelig været misundelige på,« siger 
Lauritz B. Holm-Nielsen.

»samtidig med at få åbnet universitetet udadtil har min for-
nemste opgave været at værne om den enkelte forskers frihed. 
For det er jo altafgørende, at du som forsker kan forfølge dine 
teorier og arbejde med det område, hvor du har en helt særlig 
indsigt. det er blandt andet i det lys, vi har etableret AIAs (Aar-
hus Institute of Advanced stu-
dies, red.), hvor forskere fra hele 
verden kan mødes og bedrive 
excellent forskning uden bånd 
af nogen art. Vi stiller ganske 
enkelt bare de allerbedste ram-
mer op for deres arbejde.«

»Vi skal jo kunne kunsten 
at holde balancen,« forklarer 
Brian Bech Nielsen. »Vi skal på 
den ene side synliggøre sam-
fundets krav til os. det er jo 
i sidste ende samfundet, der 
giver os smør på brødet. Og på 
den anden side skal vi også for-
stå, at vi faktisk lever allerbedst 
op til samfundets krav ved at 
insistere på forskerens frihed. 
Nogle har oplevet den øgede 
orientering mod samfundet som en indskrænkning af den 
enkelte forskers frihed. Men den er slet ikke under angreb. det 
handler udelukkende om, at vi skal huske, hvorfor og for hvem 
vi forsker,« siger han.

De unge og investeringen i fremtiden
Mens fokus har været meget på forskningens rolle og bidrag 
til samfundets vækst og udvikling i de senere år, er der nu fra 
politisk side også meget stor opmærksomhed omkring uddan-
nelse. Og fremover er målet, at 25 procent af en ungdomsår-
gang skal have en videregående uddannelse.

»Alle erkender jo, at det allervigtigste for samfundet er den 
viden, de unge får med sig. Og for at gøre den så kvalificeret 
som muligt, skal den jo være forskningsbaseret, så igen er det 
den gode forskning, der er afgørende for den gode uddannel-

se,« siger Aarhus Universitets 
nye rektor Brian Bech Nielsen.

Både han og Lauritz B. Holm-
Nielsen mener i den forbindel-
se, at der lige nu er en vigtig 
opgave for universiteterne i at 
få kigget på sammenhængen 
og overgangene i de unges 
uddannelsesforløb. 

»Uddannelseskæden består 
af mange led, og det er vigtigt, 
at der for eksempel er en god 
overgang og forberedelse på 
det nye mellem gymnasiet og 
universitetet. Men det er mindst 
lige så vigtigt, at vi får kigget på 
overgangen mellem universite-
tet og arbejdsmarkedet,« siger 
Lauritz B. Holm-Nielsen.

»Og så er det vigtigt at huske, at uddannelse også handler 
om dannelse. så når vi taler om universitetets rolle i samfundet, 
så er dannelse i den grad også med til at bidrage til samfun-
dets vækst. Også selvom det måske ikke lige umiddelbart kan 
aflæses i kroner og øre,« lyder det fra rektor Brian Bech Nielsen.

Lauritz B. Holm-Nielsen og 
Brian Bech Nielsen, henholdsvis 
tidligere og nuværende 
rektor for Aarhus Universitet, 
har meget til fælles og er 
da også enige om den 
store udfordring for Aarhus 
Universitet. det handler om 
at tænke universitetet ind i 
en større sammenhæng, for 
Aarhus Universitet er både en 
del af det danske samfund, det 
europæiske og det globale. Og 
universiteterne skal og bør spille 
en betydelig rolle i forhold til at 
skabe vækst på alle planer via 
forskning og uddannelse, lyder 
det fra dem begge.

foto: Jesp
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Nu er vi blevet et 
toneangivende universitet 
i danmark og europa, og 
kigger vi ud i hele verden, 
kan vi faktisk også globalt 
måle os med de bedste.

brian bech Nielsen, 
rektor
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om aU

 1928
AARHUs UNIVeRsITeT eTABLeRes sOM 
UNIVeRsITeTsUNdeRVIsNINGeN I JyLLANd

 1933
NAVNeT »AARHUs UNIVeRsITeT«
 ANVeNdes FOR FØRsTe GANG

 1970
AARHUs UNIVeRsITeT 
OVeRGÅR FRA PRIVAT TIL 
OFFeNTLIG INsTITUTION

 1961
H.K.H. PRINsesse 
MARGReTHe (seNeRe 
H.K.H. dRONNING 
MARGReTHe II) 
FLyTTeR INd PÅ 
KOLLeGIUM 9 I 
UNIVeRsITeTsPARKeN

I DAG2003

4.373
                                       VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE  
          PÅ AARHUS UNIVERSITET
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# 
VID.

MEDARB.

 

I DAG1928

44.527
STUDERENDE PÅ

AARHUS UNIVERSITY

 
 

 
 

 
 

 

# 
STUD.

30.000

ph.d.-gradEr på
aarhUs UniVErsitEt370

hElE
EngElsksprogEdE 
UddannElsEr67



kErnEaktiVitEtEr, UdgiftEr

 1995
H.K.H. KRONPRINs FRedeRIK 
BLIVeR KANdIdAT I 
sTATsKUNdsKAB

 1997
PROFessOR JeNs CHRIsTIAN sKOU 
MOdTAGeR NOBeLPRIseN I KeMI

 2010
PROFessOR dALe T. MORTeNseN 
MOdTAGeR NOBeLPRIseN I ØKONOMI

 2012
FUsION Med INGeNIØRHØJsKOLeN 
I ÅRHUs

 1992
FUsION Med 
TANdLÆGesKOLeN

 2006/07
FUsION Med
HANdeLs- OG INGeNIØRHØJsKOLeN I HeRNING
dANMARKs MILJØUNdeRsØGeLseR
dANMARKs JORdBRUGsFORsKNING
HANdeLsHØJsKOLeN I ÅRHUs
dANMARKs PÆdAGOGIsKe UNIVeRsITeT

talEntUdVikling24%

UddannElsE31%

forskning33%

VidEnUdVEksling12%



INTeRNATIONALe sTUdeReNde OG UdVeKsLINGssTUdeReNde

2010 2011 2012
Internationale studerende på hele uddannelser 3.188 3.393 3.301

I alt, inkl. indgående udvekslingsstuderende 4.443 4.461 4.455

Udvekslingsstuderende, indgående 1.255 1.068 1.154

Udvekslingsstuderende, udgående 947 1.287 1.404

PH.d.-sTUdeReNde

2010 2011 2012
Nyindskrevne ph.d.-studerende 574 539 491

Indskrevne ph.d.-studerende

Arts 337 340 275

science and Technology 692 791 753

Health 570 602 645

Business and social sciences 223 231 227

Ph.d.-studerende i alt 1.822 1.964 1.900

danske universiteter i alt,
nyindskrevne ph.d.-studerende 2.592 2.384 2.404

danske universiteter i alt,
indskrevne ph.d.-studerende 7.773 8.402 8.293

Antal Ph.d.-grader 329 333 370

Antal ph.d.-grader, danske universiteter i alt 1.416 1.543 1.605

MedARBeJdeRe

2011 2012

Videnskabeligt personale i alt 6.313 6.321

Teknisk-administrativt personale i alt 4.905 5.230

videnskabeligt og teknisk-administrativt personale i alt 11.218 11.551
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FolD oG GEM
Denne	og	de	følgende	sider	med	tal	for	AU	kan	tages	ud	af	profilbrochuren	og	foldes	til	praktisk	lommeformat:

HOVedTAL 2012

2012
studerende 43.520

Færdiguddannede 8.462

Ph.d.-studerende 1.900

Medarbejdere 11.551

Omsætning (mia. kr.) 6,0

sTUdeReNde 2012

ARTS hEAlTh bSS ST I alt

Bachelor 5.591 2.286 8.237 4.832 20.946

Kandidat 7.577 1.627 6.010 1.429 16.643

Ph.d. 275 645 227 753 1.900

deltidsstuderende 1) 1.645 242 1.881 263 4.031

Studerende på AU i alt 15.088 4.800 16.355 7.277 43.520

danske universiteter i alt 2) 41.513 17.257 54.824 40.987 154.581

1.   Unikke CPR-numre 
2.  ekskl. deltidsstuderende

FÆRdIGUddANNede 2012

ARTS hEAlTh bSS ST I alt

Bachelor 806 350 1.781 671 3.608

Kandidat 1.193 419 1.696 429 3.737

Ph.d.-grad 45 110 50 165 370

diplom- og masterproduktion 232 27 474 14 747

Færdiguddannede på AU i alt 2.276 906 4.001 1.279 8.462

danske universiteter i alt 8.128 3.865 14.993 8.279 35.265
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TALF
ORAU
BUdGeT 2013,  FORdeLT PÅ HOVedOMRÅdeR
sammenl ignet  med regnskab 2012 

                  REGNSkAb 2012                      bUDGET 2013

Indtægter MIo. Dkk MIo. Dkk 

Arts 1.026 1.084

science and Technology 2.534 2.756

Health 1.229 1.276

Business and social sciences 1.114 1.134

Fælles 138 97

Indtægter i alt 1) 6.041 6.347
 
1.	Indtægter	i	alt	er	ekskl.	finansielle	indtægter.

BUdGeT 2013,  FORdeLT PÅ OPGAVeTyPeR
sammenl ignet  med regnskab 2012

                  REGNSkAb 2012                      bUDGET 2013

Indtægter MIo. kR. MIo. kR. 

Uddannelse 1.591 1.630

Basisforskning 2.128 2.146

eksterne midler 1.645 1.915

Myndighedsopgaver 201 192

Andet 476 464

Indtægter i alt 1) 6.041 6.347

1.	 Indtægter	i	alt	er	ekskl.	finansielle	indtægter

ReGNsKAB OG BUdGeT,  MIA.  KR. 

                 REGNSkAb bUDGET

2011 2012 2013
Omsætning 5,9 6,0 6,3 

Likviditet 1,5 1,5 1,2 

egenkapital, ekskl. statsforskrivning 0,6 0,6 0,6 

AU eksterne bevillingstilsagn i alt – ultimo 3,9 3,81) 3,6

1. Budgettal 2012

2010 2011 2012
331 336 360

FORsKNINGsAFTALeR Med VIRKsOMHedeR

FORsKNINGs- OG FORMIdLINGsResULTATeR

2010 2011 2012
Forsknings publikationer 9.813 9.917 10.408

Heraf peer-reviewed 4.386 4.554 5.199

Formidlings- og undervisnings publikationer 1.918 1.969 1.801

Publikationer i alt 11.731 11.886 12.209
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ARTS

Institut for Kultur og samfund

Institut for Uddannelse og Pædagogik (dPU)

Institut for Æstetik og Kommunikation

Center for Undervisningsudvikling og digitale

 Medier (institutlignende center)

AU Center for entreprenørskab og Innovation 

SCIENCE AND TEChNoloGy 

Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Bioscience

Institut for Miljøvidenskab

Institut for Ingeniørvidenskab

Institut for Agroøkologi

Institut for Fødevarer

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Institut for Fysik og Astronomi

Institut for Matematik

Institut for Kemi

Institut for datalogi

Institut for Geoscience

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (Ase)

hEAlTh

Institut for Klinisk Medicin

Institut for Biomedicin

Institut for Odontologi

Institut for Folkesundhed

Institut for Retsmedicin

skolen for klinikassistenter, tandplejere 

 og kliniske tandteknikere (sKT) 

Herudover er der ansat yderligere medarbejdere 

på Aarhus Universitetshospital

bUSINESS AND SoCIAl SCIENCES 

Institut for erhvervskommunikation

Juridisk Institut

Institut for statskundskab

Psykologisk Institut

Institut for Marketing og Organisation

Institut for Økonomi

AU Herning

GRUNDFoRSkNINGSCENTRE

Center for dNA Nanoteknologi (CdNA)

Center for Geomikrobiologi

Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN)

Center for Kulhydratgenkendelse og –signalering (CARB)

Center for Massive data Algoritmer (MAdALGO)

Center for kvantegeometri af Modulirum (QGM)

Center for Materials Crystallography (CMC)

Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI)

Center for Tidsrækkeøkonometri (CReATes)

Centre on Autobiographical Memory Research (CON AMORe)

Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INsPIN)

stellar Astrophysics Center: Research on the sun, stars 

 and extra-solar planet

PUMPKIM – Membranpumper i celler og sygdom

Center for mRNP Biogenese og metabolisme

INTERDISCIPlINæRE CENTRE

Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)

Centre for isequencing (iseQ)

MINdLab

Centre for Integrated Registerbased Research (CIRRAU)

Arctic Research Centre (ARC)

Interacting Minds Centre (IMC)

Participatory Information Technology Centre (PIT)

NATIoNAlE CENTRE

Nationalt Center for Miljø og energi

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Nationalt Center for Kultur og Læring
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