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Forslag til vision fra delprojekt: Ét AAU og AAU-DNA 
 
Formålet med visionen er internt at tydeliggøre den fælles retning, som universitetets aktører samles om, og 
eksternt at profilere AAU som et unikt universitet. Visionen skal bidrage til, at AAU i 2020 er endnu mere 
attraktivt at studere på, arbejde for og samarbejde med. 
 AAU har i 2020 bibeholdt og udviklet vigtige kvaliteter, især de studerendes mulighed for medindflydelse, 
evnen til at hjælpe de studerende gennem uddannelsen på normeret tid, agiliteten og professionalismen i 
forhold til internt og eksternt samarbejde, og i det hele taget lysten til at gøre nytte for det omgivende 
samfund. 

AAU gør nytte 
AAU har omstillet sig fra sin primære regionale rolle til at have en markant landsdækkende og international 
mission som et universitet, der gør nytte i samfundet gennem helhedsorienteret forskning og uddannelse. 
 AAU er i 2020 internationalt kendt for at bidrage med forskningsbaseret viden om de store, komplekse 
problemer (’great challlenges’), som med fordel kan belyses gennem helhedsorienteret kombination af 
forskellige fagdiscipliner. 
 AAU har tydeliggjort sin evne for at tilbyde studieformer og studiemiljøer, som gør, at de studerende 
gennemfører på normeret tid, og samtidig fremmer forskningsbaseret uddannelse til studerende, der kommer 
uden akademiske traditioner. 
 AAU har udvidet og styrket sin position inden for livslang læring gennem forskningsbaseret efter- og 
videreuddannelse, bl.a. rettet mod medarbejdere i små og mellemstore virksomheder. 

AAU arbejder helhedsorienteret 
AAU er et universitet, hvor alle videnskabsgrene er repræsenteret og ydermere nyder godt af hinanden. På AAU 
bevarer forskere og undervisere deres faglige dybde, men har evnen til diskutere og samarbejde på tværs af 
faglige skel. 
 Universitetet har på den vis formået at udnytte det potentiale og løfte den forpligtelse, der knytter sig til at 
være Danmarks eneste multifakultære universitet med styrke indenfor de tekniske fag. 
  AAU er blevet en attraktiv, professionel samarbejdspartner i forsknings- og innovationsprojekter, der kræver 
en helhedsorienteret indsats.   
 AAU’s helhedsorienterede tilgang efterspørges i større udstrækning end tidligere af danske og internationale 
forskningsfonde og erhvervsliv. 

AAU samarbejder 
AAU’s samarbejde er både internt og eksternt blevet bredere, og AAU ses som det danske universitet, der 
tydeligst bidrager med et forskningsbaseret viden- og beslutningsgrundlag for at håndtere aktuelle 
samfundsmæssige problemer. 
 AAU har tydeliggjort sin rolle som et rummeligt universitet med særlige evner for hurtigt og ubureaukratisk 
at realisere nye ideer og muligheder i samarbejdet med virksomheder, institutioner og myndigheder. 
 AAU har øget sin institutionelle resiliens. Universitetet er mindre sårbart overfor udsving i 
rammebetingelserne, og dets aktiviteter opfattes som velbegrundede og legitime, også andre steder end i 
Nordjylland. 
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