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Opstartsmøde: Fakultetets Erhvervsudvalg ST 

 

Onsdag den 6. maj 2015 kl. 10.30-13.00 inkl. efterfølgende frokost 

 

Sted: Bygning 1431, lokale 021/023 

 

 

 

 

Program:  

 

10.30- 10.40: Velkomst v. prodekan Kurt Nielsen  

 

10.40-11.10: Orientering om handleplan for det forskningsbaserede erhvervs- 

samarbejde på ST v. Institutleder Thomas Toftegaard  

 

11.10-12.10: Præsentation og drøftelse af lokale erhvervsaktiviteter og – 

projekter herunder bud på hvad der skal til for at nå ST’s målsætning om  

at firdoble omfanget af aktiviteter (målt i omsætning) 2015-2018: 

 

11.10-11.30: iNANO v. professor Kim Daasbjerg 

 

11.30-11.50: Institut for Fødevarer v. forskergruppeleder Karen Koefoed Petersen 

 

11.50-12.10: Institut for Ingeniørvidenskab v. projektleder Peter Lykke 

 

 

12.10-12.30: Diskussion og afrunding v. prodekan Mogens Nielsen 

 

 

12.30-13.00: Fælles frokost 

 

 

Afbud på maj@au.dk eller 24870426 senest mandag den  

4. maj 2015 kl. 12.00.  
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AARHUS 

UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

 

Medlemmer af fakultetets erhvervsudvalg ST: 

 
Prodekan for forskning Mogens Nielsen (formand), dekanatet ST, mn@cs.au.dk 

 

Prodekan for videnudveksling Kurt Nielsen (formand), dekanatet ST, kni@au.dk 

 

Professor Knud Erik Bach Knudsen, Institut for Husdyrvidenskab,  

knuderik.bachknudsen@anis.au.dk  

 

Projektleder Peter Lykke, Institut for Ingeniørvidenskab, ply@eng.au.dk 

 

Professor Kim Daasbjerg, iNANO, kdaa@chem.au.dk 

 

Udviklingschef Mikael Bergholtz Knudsen, ASE, mbk@ase.au.dk 

 

Seniorforsker Birte Boelt, Institut for Agroøkologi, birte.boelt@agro.au.dk 

 

Professor Mark Podolskij, Institut for Matematik, mpodolskij@math.au.dk 

 

Professor Søren R. Keiding, Institut for Kemi, keiding@chem.au.dk 

 

Forskergruppeleder Karen Koefoed Petersen, Institut for Fødevarer, ka-

renk.petersen@food.au.dk 

 

Institutleder Peter Henriksen/institutleder Hans Brix, Institut for Bioscience, 

hans.brix@bios.au.dk/pet@bios.au.dk  

 

Professor Peter Balling, Institut for Fysik, balling@phys.au.dk  

 

Professor Esben Auken, Institut for Geoscience, esben.auken@geo.au.dk 

 

Lektor Esben Skipper Sørensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, 

ess@mbg.au.dk 

 

Professor Jørgen Brandt, Institut for Miljøvidenskab, jbr@envs.au.dk 

 

Professor Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi, kgronbak@cs.au.dk 

 

Specialekonsulent Else Thordahl Meyer, DCA, etm@au.dk 

 

Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen, DCE, ash@dce.au.dk 
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KOMMISSORIUM FOR FAKULTETETS ERHVERVSUDVALG PÅ SCIENCE & 

TECHNOLOGY 

 

 

Formål 

Formålet med at nedsætte et erhvervsudvalg på fakultetet, Science & Technology er at øge dialogen og 
samarbejdet med det private erhvervsliv markant. Fakultetsudvalget er fakultetets koordinerende organ 
for de aktiviteter, der angår erhvervssamarbejde med henblik på at sikre en professionel tilgang til de 
private virksomheder. 

Der er en række fordele forbundet med et øget erhvervssamarbejde herunder: Adgang til eksterne 
forskningsmidler, nye netværk, deling af forskningsinfrastruktur, fælles forskningsansøgninger, 
samarbejde om uddannelser og bidrag til løsninger af de store samfundsudfordringer. 

 

Baggrund 

Det er en strategisk målsætning at øge samarbejdet med det private erhvervsliv på Science & 
Technology og på universitetet som helhed.  

Der nedsættes erhvervsudvalg på Science & Technology med henblik på at øge samarbejde med private 
og offentlige virksomheder.  

 

Opgaver 

Opgaveporteføljen for fakultetets erhvervsudvalg vil blandt andet skulle omfatte:  

 I samarbejde med Dekanatet, Fakultetsledelsen og de lokale erhvervsudvalg sikre, at de årlige 

målsætninger for omfanget og karakteren af erhvervssamarbejdet på fakultetet nås 

 

 Komme med oplæg til Fakultetsledelsen omkring overordnede strategiske principper og retning 

for ST’s erhvervssamarbejde 

 

 Rådgive Dekanatet og Fakultetsledelsen om erhvervssamarbejde 

 

 Sikre at ST- og AU- interessenter i relevant omfang inddrages i erhvervssamarbejdet  

 

 Koordinere samarbejdet med de (større) virksomheder der går på tværs af institut- og 

centergrænser samt initiere ”større faglige satsninger” f.eks. pilotprojekter 

 

 Understøtte AU’s ledelse og aktører i samarbejdet med AU’s strategiske erhvervspartnere 

 

 Ledelsesinformation til Dekanatet, Fakultetsledelsen, Udvalget for forskning og eksternt 

samarbejde og Universitetsledelsen ved forespørgsler 
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Sammensætning af medlemmer 

 Dekanen nedsætter fakultetets erhvervsudvalg 

 

 Formændene for de lokale erhvervsudvalg er fødte medlemmer af fakultetets erhvervsudvalg. 

Det vil være muligt at sende en substitut til møderne til at repræsentere det lokale 

erhvervsudvalg. Formandskabet er delt mellem prodekanen for forskning og prodekanen for 

videnudveksling 

Mødekadence 

 Udvalget mødes efter behov og mindst 4 gange årligt 

Sekretariatsbetjening 

 Fakultets erhvervsudvalg sekretariatsbetjenes af Fakultetssekretariatet, som også er ansvarlig 

for koordination med og inddragelse af andre AU-interessenter 
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