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Høringssvar. Aarhus Universitets Strategi 2025  
 
 
Akademisk Råd takker for muligheden for at indgive høringssvar til Aarhus Universi-
tets Strategi 2025.  
 
Høringsmaterialet har været rundsendt til akademisk råds medlemmer og drøftet på et 
ekstraordinært møde i rådet d. 29 september.  
 
Overordnet er der tale om et vel gennemtænkt og klart formuleret dokument med 
mange positive elementer, som akademisk råd kan bakke op om. Det er glædeligt at se, 
at universitetsledelsen har valgt i høj grad at fokusere på universitetets kerneopgave 
med forskning og uddannelse - samtidig med, at der er lagt vægt på innovation og in-
teraktion med samfund og erhvervsliv samt udenlandske institutioner. Det er et visio-
nært dokument med internationalt sigte, højt til loftet og et stykke vej til at nå målene.   
 
Konkrete kommentarer  
 
Akademisk råd bemærker, at det kun er grundforskning af høj international karakter, 
der nævnes på s. 6 og ikke anvendt forskning, som i høj grad er det som bygger bro 
mellem Danmark og verden. I forhold til f.eks klima og visse fonde (innovationsfon-
den) er man afhængig af, at forskning ikke kun er grundforskning.   
 
Det er vigtigt at udnytte den samlede talentmasse fuldt ud og akademisk råd bakker 
naturligvis op om delmålet mht. at sikre en bedre kønsbalance i de faste forskerstillin-
ger på AU. Samtidig anser akademisk råd det som vigtigt, at strategien udvider per-
spektivet og inkluderer diversitet i bredere forstand (køn, seksualitet, race etc.)   
 
Akademisk råd bemærker, at sundhed, sygdom eller sundhedsvæsenet ikke er nævnt 
én eneste gang i dette ellers omfattende politisk strategiske dokument. Hvis universi-
tetet skal bidrage til samfundet, så er sundhedsvæsenet naturligvis en del deraf – og 
man kunne godt savne at sundhed specifikt nævnes.  
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Det er glædeligt, at fordybelse og indsigt i forskningen for de studerende er blevet 
fremhævet i strategien. Akademisk råd kunne i den forbindelse godt ønske, at motiva-
tion for forskning, og det selv at blive forskningsaktiv blev et vigtigt element i den form 
for forskningsaktivitet også.  
 
På side 12 er et af delmålene øget dialog med beslutningstagere. Under dette er nævnt 
centrale alumner. Akademisk råd vil gerne foreslå at ordet ’centrale’ evt. erstattes af 
ordet ’relevante’ så man ikke utilsigtet kommer til at antyde at nogle alumner er vigti-
gere end andre.  
 
På side 8 og 15/16 er profiltilpasningen på Arts nævnt. Akademisk råd vil gerne opfor-
dre til, at det kommer til at fremgå tydeligere, hvad profiltilpasning ift. grundforskning 
af høj, international karakter og ift. dimittender til fremtidens arbejdsmarked dækker 
over. Akademisk råd vil gerne gøre opmærksom på, at fremtidssikring af forsknings-
profil og dimittend profil ikke kun er relevant på Arts. Man kunne på den baggrund 
overveje at profiltilpasning tænkes bredere.    
 
Akademisk råd vil gerne anbefale at bæredygtighed nævnes tydeligere i strategien i og 
med, at AU har opprioriteret området og inden for kort tid får en selvstændig bære-
dygtighedsstrategi.  
 
På vegne af akademisk råd Health  
 
Formand for akademisk råd, professor Peter Hokland.  
 


