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Forslag til deling af Science and Technology 

 

Baggrund og vision 

Science and Technology (ST) er et velfungerende og stærkt naturvidenskabeligt-teknisk 
fakultet. Fakultetet blev dannet i 2011 ved en fusion mellem Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Miljøundersøgelser, og har efter-
følgende gennemgået en omfattende udvikling. Fakultetet udfører forskning af høj 
international kvalitet, uddannelserne leverer kandidater til samfundet med et meget højt 
fagligt niveau, og der leveres værdifulde og uundværlige bidrag til beslutningstagerne 
inden for myndighedsrådgivningen. 

Universitetet og ST har i de senere år foretaget markante satsninger inden for områder, 
som er afgørende for samfundets udvikling. Fusionen med Ingeniørhøjskolen i 2012 gav 
mulighed for et udvidet samarbejde inden for ingeniørområdet og som en yderligere 
styrkelse af området vedtog universitetet i 2016 en ambitiøs ekspansion på ingeniør-
området med ENGINEERING 2025-planen med henblik på at imødekomme samfundets 
efterspørgsel på flere ingeniører og mere teknisk forskning. Herudover valgte universitetet i 
2017 at styrke forskningen og uddannelserne inden for digitaliseringsområdet med en 
større satsning med henblik på at fordoble antallet af kandidater inden for området frem 
mod 2023.  

Endelig har ST med udgangspunkt i visionen om at bidrage til løsning af samfundsud-
fordringer styrket det interdisciplinære samarbejde ved etableringen af syv tematiske 
centre, hvor forskere fra forskellige institutter arbejder sammen om at skabe internationalt 
stærk forskning inden for områderne vandteknologi, cirkulær bioøkonomi, fødevarer, 
digitalisering, klima, materialevidenskab og Arktis. 

Udviklingen på ST har betydet en markant vækst i de senere år i antal studerende og 
eksterne midler og med de aktuelle planer på ingeniør- og digitaliseringsområderne 
formodes denne vækst at fortsætte i flere år frem i tiden. 

 

Argumenter for deling af fakultetet 

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny strategi for universitetet, der har virkning fra 
primo 2020, har universitetsledelsen besluttet at en deling af fakultetet i to nye, 
ligeværdige fakulteter nøje bør overvejes. Beslutningen skal ses i lyset af følgende 
argumenter:  
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Udvikling af de to fakulteter med øget ledelseskraft 

Det nuværende ST består af 12 institutter, 1 institutlignende center, en ingeniørhøjskole, to 
nationale centre og en række øvrige enheder. Det er et meget stort fakultet med mange 
og forskelligartede enheder. De ambitiøse planer for udbygningen af ingeniør- og 
digitaliseringsområderne i de kommende år og nødvendigheden af en styrkelse af 
myndighedsrådgivningen i en periode med udsigt til en mulig konkurrenceudsættelse, gør 
at der er et særligt behov for ledelsesmæssig fokus og nærvær. Det øverste ledelsesteam 
på fakultetet, fakultetsledelsen, består i dag af 24 medlemmer. Det er klart, at så stor en 
ledelseskreds vanskeligt kan fungere som et samlet team, og der er risiko for og eksempler 
på, at væsentlige problemstillinger ikke bliver løst tilfredsstillende, fordi de enten falder 
uden for det fælles fokus, eller der ikke kan afsættes den fornødne ledelseskraft.   
 

Styrke synligheden af ingeniørområdet 

Som beskrevet ovenfor indtager ingeniør- og teknikområdet en stadig større plads på 
Aarhus Universitet. Udviklingen begyndte med de første civilingeniøruddannelser på AU i 
2003 og blev speedet op gennem fusionen med Ingeniørhøjskolen i 2012. Herefter er der 
fulgt op med den ambitiøse ekspansionssatsning fra 2016. ST har siden vedtagelsen af 
disse satsninger fulgt op ved ansættelse af forskere/undervisere og rekruttering af 
studerende, og har således på nuværende tidspunkt ansat 49 nye VIP og øget det årlige 
optag af nye studerende med 300. I 2019 åbner universitetet for optag på hele fem nye 
civilingeniøruddannelser og en ny digitaliseringsuddannelse.  
 
For at sikre den fortsatte udvikling af denne satsning og høste frugterne, er tiden kommet til 
at etablere et selvstændigt fakultet med et tydeligere fokus på området. Det vil styrke det 
ledelsesmæssige fokus på realiseringen af de ambitiøse vækstplaner. Samtidig vil et 
selvstændigt fakultet kunne sikre en tydeligere profil over for eksterne interessenter, 
herunder kommende studerende. 
 
Med dannelsen af to nye, ligeværdige fakulteter – som foreslås benævnt ”Faculty of 
Engineering & Life Sciences” og ”Faculty of Science”- sikres en øget ledelseskraft på 
begge fakulteter. Der skabes to mindre og mere dynamiske ledelsesteam, og de to nye 
fakulteter vil hver især være i stand til at udvikle og tydeliggøre hver sin unikke profil. 
Faculty of Engineering & Life Sciences vil have et stort potentiale for at bidrage væsentligt 
til løsninger på store samfundsudfordringer, herunder hele bæredygtighedsproblematik-
ken. Det kan både ske gennem forskning, teknologi-udvikling og rådgivning af politikere, 
myndigheder og virksomheder. Faculty of Science vil have en stærk base i udvikling af 
grundvidenskabelige erkendelser inden for naturvidenskab, matematik og datalogi, men 
disse erkendelser vil i stigende grad blive bragt i spil i et tæt samarbejde med de andre 
fakulteter og eksterne interessenter. I de kommende år ses der et særligt potentiale for i 
stigende grad at samarbejde med Faculty of Health, og ikke mindst også at fortsætte det 
tætte samarbejdet med miljøerne på Faculty of Engineering & Life Sciences.  
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ST´s størrelse i forhold til de andre fakulteter 

ST er langt det største fakultet på universitetet. Som det fremgår af figur 1, så udgør ST´s 
indtægter pt. 45% af universitetets samlede indtægter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Med vækstplanerne for ingeniørområdet, vil denne andel forventeligt stige i de 
kommende år. Der er således udsigt til en stigende ubalance mellem fakulteterne på 
universitetet, såfremt den nuværende model fortsættes. Den foreslåede deling af ST 
betyder, at universitetet vil gå fra fire til fem fakulteter. Herved bliver det naturvidenskabe-
lige/tekniske område repræsenteret med to frem for én dekan, og fremover vil området 
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således få den vægt i universitetets øverste ledelse, som dets størrelse berettiger. Delingen 
betyder, at der fremover vil være fem nogenlunde lige store fakulteter på universitetet målt 
på omsætning (se figur 1 og 2) og antal ansatte (se figur 3 og 4). Ved at skabe bedre 
balance mellem fakulteterne og dermed en mere ligeværdig repræsentation i universi-
tetsledelsen, er der skabt et godt udgangspunkt for yderligere at fremme et ligeværdigt 
tværfakultært samarbejde på universitetet.  

 

Proces 

Den aktuelle model for delingen er fremkommet efter grundige drøftelser mellem rektor, 
dekanat og institutledere. Først gennemførte rektor en runde individuelle samtaler i 
fakultetsledelseskredsen. På baggrund af drøftelserne fremlagde rektor fire modeller til 
deling af ST for fakultetsledelsen. Der var i fakultetsledelsen tilslutning til at arbejde videre 
med den ene af modellerne. Rektor præsenterede herefter modellen for medarbejderne 
på ST på en rundtur til samtlige institutter på fakultetet i marts 2019.  Bemærkninger og 
kommentarer til modellen fra medarbejderne blev noteret, og disse har indgået i de videre 
drøftelser mellem rektor og fakultetsledelsen med henblik på udarbejdelsen af nærvær-
ende forslag til deling af fakultetet. 
 
Det er planen at forslaget til deling af ST efter forelæggelse for bestyrelsen skal sendes i 
høring på hele universitetet med henblik på endelig beslutning i bestyrelsen d. 7. juni 2019. 
Såfremt bestyrelsen tilslutter sig forslaget på det tidspunkt, vil de to dekanstillinger blive 
opslået hurtigt med forventet tiltrædelse pr 1. januar 2020. Implementering af de to nye 
fakulteter vil ske pr. 1. januar 2020, når de to nye dekaner tiltræder. Der vil samtidig pr. 1. 
januar 2020 være truffet beslutning om den ledelsesmæssige supportstruktur, dekanater 
og fakultetssekretariater. Denne beslutning træffes af rektor med inddragelse af de rele-
vante parter, herunder ST fakultetsledelsen. 
 
Når den faglige deling er besluttet vil der hen over efteråret blive nedsat arbejdsgrupper, 
der skal komme med forslag til den administrative understøttelse af de to nye fakulteter. 
2020 vil blive et overgangsår for den administrative understøttelse af de to fakulteter, 
hvorefter der forventes at være sket en endelig beslutning og implementering af den 
administrative understøttelse af de nye fakulteter.  

 

Principper for deling af fakultetet 

Det bærende princip for forslaget om delingen har været, at de to nye fakulteter så vidt 
muligt skulle blive ligeværdige med hensyn til økonomi, personale og uddannelsesmæs-
sigt ansvar. Dette både for at skabe balance mellem de to nye fakulteter, men også for at 
sikre balancen i forhold til de øvrige fakulteter på universitet. Det har desuden været 
centralt, at delingen sker under hensyntagen til opgavevaretagelsen og med respekt for 
de faglige identiteter og deres samspil. 
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ST består i dag af en række stærke og velfungerende institutter. I forbindelse med deling-
en er det derfor afgørende at fastholde den nuværende institutstruktur, således at de 
enkelte institutter og enheder forbliver samlede. Medarbejderne bevarer således efter 
delingen deres opgaver og vil have samme reference til deres institutleder, som de har i 
dag. Der er dog den undtagelse, at Institut for Bioscience, som i dag på grund af opgave-
varetagelsen har to adskilte økonomier og to institutledere, foreslås delt i to selvstændige 
enheder. Desuden overvejes placeringen af Center for Kvantitativ Genetik og Genom-
forskning samt sektionen for afgrødegenetik og bioteknologi ved Institut for Molekylær-
biologi og Genetik i den fremtidige struktur. Der vil blive taget endelig stilling omkring 
placering af gruppen før bestyrelsens endelige vedtagelse af delingen af ST i juni måned. 
 
2019 indførte ST en fælles økonomimodel for at skabe mere transparens i økonomien, og 
for at skabe incitamenter til udvikling af kvalitet i kerneaktiviteterne. I modellen indgår 
elementer som fordeling af basismidler og kontraktmidler, afregning vedr. undervisning og 
eksamen, fordeling af bidrag til administration, husleje mv. samt aftaler om udligning. Det 
vil være udgangspunktet, at disse principper fastholdes i den økonomiske deling i de to 
fakulteter (se endvidere afsnit på side 9 om økonomi). En analysegruppe vil frem til juni 
2019 arbejde med, hvordan den økonomiske deling i de to fakulteter skal foretages. I 
arbejdet indgår, at delingen ikke må skabe barrierer for det kommende samarbejde 
mellem de nye fakulteter. 
 
Der er vigtigt, at økonomien er stabiliseret i forbindelse med delingen af fakultetet.  Ana-
lysegruppens arbejde med et forslag til den økonomiske deling af fakultetet vil derfor tage 
udgangspunkt i de i 2018 opstillede budgetter for 2019 og budgetoverslagsårene 2020 og 
2021.  Analysegruppens forslag til deling af økonomien vil efter beslutning om delingen af 
fakultetet indgå i de processer, som normalt forløber i forbindelse med fastlæggelse af 
budgetter på universitetet. Dette betyder, at der efter beslutningen om deling vil blive fast-
lagt budgetter for 2020 i efteråret 2019. 
 
Der vil opstå øgede udgifter ved overgangen fra ét til to fakulteter. Disse udgifter skal inden 
for en rimelig periode dækkes af de to nye fakulteter, men der vil være mulighed for en 
forhandling med universitetsledelsen om dækning af nogle af udgifterne i det omfang det 
måtte være nødvendigt i en overgangsfase. Analysegruppen vedr. økonomien forventes 
at fremkomme med et estimat for de øgede udgifter, hvilket vil indgå i forslaget til bestyr-
elsen i juni 2019. 
 
Der er i forbindelse med vedtagelsen af Campus 2.0 planen truffet beslutning om flytning 
af de faglige miljøer fra Årslev, Silkeborg og Kalø til Aarhus. Desuden indeholder planen 
flytning af Ingeniørhøjskolen, Institut for Ingeniørvidenskab samt Institut for Molekylærbio-
logi og Genetik. Disse flytteplaner er faglig velbegrundede og fastholdes uagtet delingen 
af fakultetet. 
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Forslag til ny organisation 

ST foreslås opdelt i to ligeværdige fakulteter, hvor der er taget hensyn til opgavevaretag-
elsen og respekt for de faglige identiteter og deres samspil, og hvor der efter delingen 
opnås en sammenlignelig størrelse af de to fakulteter. Der foreslås en deling i henholdsvis 
Faculty of Engineering & Life Sciences og Faculty of Science. Fordelingen af de eksiste-
rende institutter/institutlignende centre fremgår af nedenstående figur 5. 
 
De to fakulteter får med den foreslåede deling sammenlignelige størrelser med hensyn til 
samlede indtægter, antal ansatte og STÅ-produktion, jf. tabel 1.  

 

 

Figur 5: Deling i to fakulteter: Faculty of Engineering & Life Sciences (grøn) og Faculty of 
Science (rød) 
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Tabel 1: Nøgletal for de to nye fakulteter  

 Faculty of Engineering & Life Sciences Faculty of Science 
Samlede indtægter 
(B2019 i mia. kr.) 

1,42 1,49 

Ansatte i alt 1366 1363 

Ansatte VIP 679 655 

STÅ-produktion 2460 2479 

Institutter og 
institutlignende enheder 
(nuværende navne) 

Institut for Agroøkologi 
Institut for Bioscience (RKS) 
Institut for Husdyrvidenskab 
Institut for Miljøvidenskab 
Institut for Fødevarer 
Institut for Ingeniørvidenskab 
Aarhus University School of Engineering (ASE) 
DCA -Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer 
DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi 

Institut for Bioscience (AAR) 
Institut for Datalogi 
Institut for Fysik og Astronomi 
Institut for Geoscience 
Institut for Kemi 
Institut for Matematik 
Interdisciplinært Nanoscience Center 
(iNANO) 
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 

Øvrige enheder og fælles 
funktioner 
  

STLL- ST Learning Lab  
(ICROFS- Internationalt Center for Forskning i 
Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) 
 

BIRC-Center for Bioinformatik 
Science Museerne 
Entreprenørskabsundervisning 
Offentlige foredrag 
Open Science 

 

Faculty of Engineering & Life Sciences 

Fakultetets sammensætning 
Fakultetet får til opgave at varetage forskning og uddannelse inden for ingeniørvidenskab, 
agroøkologi, fødevarer, husdyrvidenskab, og miljøvidenskab. 
 
Endvidere får fakultetet ansvar for varetagelse af myndighedsbetjeningen i henhold til 
kontrakter indgået med Miljø- og Fødevareministeriet.  Myndighedsbetjeningen koordine-
res og kvalitetssikres som hidtil i henholdsvis DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jord-
brug) og DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi). DCA og DCE forankres ved fakultetet. 
 
Potentiale og muligheder  
Med den foreslåede sammensætning vil fakultetet få et særligt potentiale inden for tekno-
logiudvikling, innovation, bæredygtige løsninger, samarbejde med virksomheder og råd-
givning af myndigheder og virksomheder. Gennem en mere fokuseret og nærværende 
fakultetsledelse opnår fakultetet bedre muligheder for at realisere dette potentiale. Fakul-
tetet er forpligtet til at fortsætte og udbygge de eksisterende synergimuligheder med 
Faculty of Science og de øvrige fakulteter ved universitet. 
 
Ledelse og administration 
Fakultetet ledes af en dekan i henhold til bemyndigelser fra rektor. Til at bistå dekanen i 
arbejdet med ledelsen af fakultetet etableres en fakultetsledelse bestående af lederne for 
de seks institutter, lederen af Ingeniørhøjskolen, lederne af de to nationale centre og 2-3 
prodekaner. Chefrådgiveren og administrationschefen deltager i fakultetsledelsesmøder 
med observatørstatus. 
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Dekanen bistås i den daglige ledelse af 2-3 prodekanener. Desuden bistår en chefrådgiver 
samt et sekretariat dekanen i den daglige ledelse. Dekanat og fakultetssekretariat er 
lokaliseret i Aarhus. 
 
I lighed med de øvrige fakulteter ved universitetet og i overensstemmelse med universitets 
vedtægt etableres der ved fakultetet et akademisk råd, et samarbejdsudvalg (FSU) og et 
arbejdsmiljøudvalg (FAMU). Dekanen skal efter 1. januar 2020 indstille til rektors beslutning, 
om der ved fakultetet skal nedsættes et Advisory Board, samt et eller flere aftagerpaneler, 
jf. vedtægten. Det skal overvejes, om der ved fakultet skal etableres en selvstændig ph.d.-
skole med tilhørende ph.d.-udvalg eller den nuværende ph.d.-skole skal fortsætte som en 
fælles enhed for de to fakulteter. 
 
Endvidere skal nævnes, at det foreslås, at der opretholdes et fælles studienævn for de 
naturvidenskabelige uddannelser, Aarhus School of Science (ASOS), som placeres ved 
Faculty of Science. 
 
Fakultetet kan overveje at videreføre den eksisterende struktur med etablering af et 
forskningsudvalg, et erhvervsudvalg, et myndighedsbetjeningsudvalg, et uddannelses-
forum og et forum for rekruttering af studerende på fakultetsniveau. 
 
Ved alle institutter er etableret et institutforum, som fortsætter i den nye organisation. 

 

Tabel 2: Indtægter på Faculty of Engineering & Life Sciences (budget 2019 i kr.) 

  
Samlede 
indtægter 

Eksterne 
midler 

Myndigheds- 
betjening Uddannelse 

Institut for Agroøkologi 247.722.711 116.715.580 82.289.576 10.215.963 

Institut for Bioscience (RKS) 242.018.519 116.027.097 59.394.751 0 

Institut for Husdyrvidenskab 207.447.104 76.299.134 85.557.648 5.103.450 

Institut for Miljøvidenskab 107.815.969 55.481.967 34.879.526 0 

Institut for Fødevarer 87.964.337 35.815.697 34.911.060 3.611.791 

Institut for Ingeniørvidenskab 242.565.754 114.798.769 15.759.950 52.623.341 

Aarhus University School of Engineering (ASE) 237.261.693 1.364.800 0 228.801.894 

DCA 19.635.717 1.014.256 18.475.343 0 

DCE 23.392.311 427.844 21.014.467 0 

ICROFS 7.379.762 5.463.771 1.915.991 0 

I alt 1.423.203.876 523.408.915 354.198.313 300.356.440 
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Faculty of Science 

Fakultetets sammensætning 
Fakultetet får til opgave at varetage forskning og uddannelse inden for områderne biologi, 
datalogi, fysik/astronomi, geoscience, kemi, matematik, molekylærbiologi og nano-
science. Herudover placeres Bioinformatics Research Centre (BIRC) på fakultetet. End-
videre får fakultetet hovedansvaret for Sciencemuseerne og de offentlige foredrag i natur-
videnskab. Der er på ST etableret fællesfunktion for henholdsvis Open Science og under-
visningen i entreprenørskab. Disse fællesfunktioner foreslås forankret på dette fakultet. 
 
Potentiale og muligheder  
Med den foreslåede sammensætning vil fakultetet få en tydeligere profil med fokus på 
grundvidenskab og anvendelse heraf inden for naturvidenskab, matematik og datalogi, 
og formidling af videnskabelige sammenhænge og erkendelse til den brede befolkning. 
Med en mere fokuseret ledelsesstruktur får fakultetet endnu bedre forudsætninger for at 
udvikle de stærke fagligheder og deres samspil med andre fag. 
 
Med stærke naturvidenskabelige discipliner har fakultetet et særligt potentiale for at bi-
drage til at løse samfundets store udfordringer, herunder bæredygtighed. Derfor vil fakul-
tetet være forpligtet til at fortsætte og udbygge det eksisterende samarbejder med det 
nye Faculty of Engineering and Life Sciences, og samtidig skal samarbejdet med de andre 
fakulteter, ikke mindst Health, styrkes. 
 
Ledelse og administration 
Fakultetet ledes af en dekan i henhold til bemyndigelse fra rektor. Til at bistå dekanen i 
arbejdet med ledelsen af fakultetet etableres en fakultetsledelse bestående af lederne for 
de syv institutter og det institutlignende center (iNANO), 2-3 prodekaner. Chefrådgiver og 
administrationschef deltager som observatører i fakultetsledelsesmøderne. 
 
Dekanen bistås i den daglige ledelse af 2-3prodekaner, og desuden bistår en chefrådgiver 
samt et sekretariat dekanen i den daglige ledelse. Dekanat og fakultetssekretariat er 
lokaliseret i Aarhus. 
 
I lighed med de øvrige fakulteter ved universitetet og i overensstemmelse med universitets 
vedtægt etableres der ved fakultetet et akademisk råd, et samarbejdsudvalg (FSU) og et 
arbejdsmiljøudvalg (FAMU). Rektor beslutter efter indstilling fra dekanen, om der ved fakul-
tetet skal nedsættes et Advisory Board, samt et eller flere aftagerpaneler, jf. vedtægten. 
 
Det skal overvejes, om der ved fakultet skal etableres en selvstændig en ph.d.-skole med 
tilhørende ph.d.-udvalg eller den nuværende ph.d.-skole skal fortsætte som en fælles 
enhed for de to fakulteter.  

Endvidere skal nævnes, at det foreslås, at der opretholdes et fælles studienævn for de 
naturvidenskabelige uddannelser, Aarhus School of Science (ASOS), som placeres ved 
Faculty of Science. 
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Fakultetet kan overveje at videreføre den eksisterende struktur ved på fakultetsniveau at 
etablere et forskningsudvalg, et erhvervsudvalg, et uddannelsesforum og et forum for 
rekruttering. 
 
Ved alle institutter er etableret et institutforum, som fortsætter i den nye organisation. 
 

Tabel 3: Indtægter på Faculty of Science (budget 2019 i kr.) 

  
Samlede 
indtægter 

Eksterne 
midler 

Myndigheds-
betjening Uddannelse 

Institut for Bioscience (AAR) 213.016.845 99.227.857 0 37.959.429 

Institut for Datalogi 172.236.630 49.562.098 0 46.484.288 

Institut for Fysik og Astronomi 234.293.970 123.849.835 0 21.801.578 

Institut for Geoscience 96.282.851 53.844.644 0 11.627.503 

Institut for Kemi 219.497.128 119.655.609 0 20.569.251 

Institut for Matematik 101.669.331 26.667.013 0 27.425.250 

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) 102.105.531 54.117.136 0 11.381.364 

Institut for Molekylærbiologi og Genetik 332.153.442 171.472.014 22.562.287 38.224.868 

BIRC 12.210.777 7.012.642 0 2.210.365 

Sciencemuseerne 4.965.898 620.400 0 0 

I alt 1.488.432.405 706.029.247 22.562.287 217.683.895 

 
 
Økonomi 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere ST´s økonomi og komme med forslag 
til en deling af økonomien på de to nye fakulteter. Udgangspunktet for arbejdet er den nye 
økonomimodel, som blev taget i brug på ST i 2019. I den nye økonomimodel er aftalt inter-
ne fordelingsprincipper for både indtægter, udgifter og interne bidrag. Disse principper 
skal arbejdsgruppen anvende som grundlag for arbejdet med et forslag til deling af øko-
nomien på de to fakulteter.  Desuden skal arbejdsgruppen være opmærksom på at den 
økonomiske deling ikke må være medvirkende til, at der skabes barrierer for samarbejde 
på tværs af de to fakulteter. 
 
Et bærende element ved overgang til den nye økonomimodel for ST i 2019 har været, at 
det økonomiske råderum som udgangspunkt skulle forblive upåvirket for de enkelte 
enheder. Dette princip ønskes så vidt muligt opretholdt ved overgangen til de to nye 
fakulteter, og det skal indgå i arbejdsgruppens analyse, om der er behov for etablering af 
en overgangsfase i forbindelse med delingen af økonomien.  

Ved ST er etableret en fælles strategisk pulje som bl.a. er blevet brugt til at finansiere i alt 
syv interdisciplinære tematiske centre. De syv tematiske centre skal fortsætte med den 
aftalte finansiering også efter delingen af fakultetet. Centrene vil organisatorisk blive til-
knyttet det fakultet, hvor centerlederen er ansat. Det er desuden vigtigt, at der på hvert 
fakultet afsættes en mindre pulje til brug for f.eks. risikoafdækning og mulighed for med-
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finansiering ved større strategiske forskningsansøgninger. 
 
Arbejdsgruppen vedr. økonomi skal estimere udgifterne ved delingen og komme med et 
forslag til, hvordan udgifterne skal finansieres. Det skal bemærkes, at de administrative 
udgifter i forbindelse med delingen først endeligt kan fastlægges efter det administrative 
analysearbejde i efteråret 2019. 
 
Administrationscenteret ved ST er gennem de senere år blevet pålagt en 2% besparelse i 
lighed med universitets øvrige administrative centre. Samtidig er aktivitetsniveauet steget 
på grund af bl.a. ingeniør og digitaliseringssatsningerne. Dette har betydet, at den admini-
strative understøttelse af de faglige miljøer har været meget presset og givet udfordringer i 
centeret. Sammenlignet med de øvrige fakulteter på AU er det administrative center på ST 
desuden underdimensioneret. Der kan derfor uafhængigt af planerne om deling af fakul-
tetet forventes øgede udgifter til det administrative område. Behovet for en øget admini-
strativ understøttelse indgår i de administrative arbejdsgruppers analyser.  

 

Uddannelse 

På ST udbydes 13 diplomingeniøruddannelser, 14 bacheloruddannelser, 20 kandidat-
uddannelser (cand.scient.) og 11 civilingeniøruddannelser (5 Bsc og 6 Msc). Yderligere 1 
civilingeniøruddannelse (BSc) og en kandidatuddannelse forventes startet i 2020. 
 
Fordelingen af uddannelserne på de to nye fakulteter fremgår at tabel 4. 
 
Ansvaret for den enkelte uddannelse er forankret på et enkelt institut/enhed, men for en 
række af uddannelserne ved ST gælder, at der er flere institutter som bidrager til den 
enkelte uddannelse. Bidrag til uddannelse kan både været i form af udbud af et eller flere 
kurser, men det kan også være bidrag til undervisningen på et kursus udbudt af det an-
svarlige institut. F.eks. kan nævnes, at på bacheloruddannelsen i biologi varetages under-
visning i Calculus Alpha og Introducerende statistik og dataanalyse af forskere fra Institut 
for Matematik, mens undervisningen i grundlæggende almen og organisk kemi varetages 
af forskere fra Institut for Kemi. Denne fordeling af undervisningen afspejler et ønske om, at 
det er de forskere, som er aktive inden for det pågældende fag, som varetager undervis-
ningen. 
 
Fordelingen af ansvar for undervisning er fastlagt i uddannelsernes studieordninger. For at 
undgå en uhensigtsmæssig konkurrence om undervisning vil princip om ansvarsfordeling 
af undervisningen blive fastholdt, og institutterne er forpligtede til at fortsætte samarbejdet 
om uddannelserne efter delingen af fakultetet. Ligeledes ønskes aftalerne om uddan-
nelsesøkonomien, som er fastlagt i den nye økonomimodel opretholdt. 
 
Der foreslås i forlængelse heraf etableret et forum for uddannelseskoordinering på tværs 
af de to nye fakulteter, hvor de to prodekaner for uddannelse samt studieledere mødes 
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minimum fire gange årligt for at sikre koordinering af uddannelse, undervisning og eksam-
en på tværs af de to fakulteter.  

 

Tabel 4: Uddannelser fordelt på de to fakulteter 

 Faculty of Engineering & Life Sciences Faculty of Science 
Bachelor-
uddannelser 

Agrobiologi 
Bioteknologi 
Byggeri 
Computerteknologi 
Elektroteknologi 
Kemiteknologi 
Mekanik (forventes startet i 2020) 
 
 

Biologi 
Datalogi 
Datavidenskab 
Fysik 
Geoscience 
It produktudvikling 
Kemi 
Matematik 
Matematik-økonomi 
Medicinalkemi 
Molekylær medicin 
Molekylærbiologi 
Nanoscience 

Diplomingeniør-
uddannelser 

Bioteknologi 
Bygning 
Bygningsdesign 
Elektrisk energiteknologi (Aarhus) 
Elektrisk energiteknologi (Herning) 
Elektronik (Aarhus) 
Elektronik (Herning) 
Informations- og kommunikationsteknologi 
Kemi 
Kemi og fødevareteknologi 
Maskinteknik (Aarhus) 
Maskinteknik (Herning) 
Sundhedsteknologi 

 

Kandiat-
uddannelser 

 Agro-Environmental Management 
Agrobiologi 

 Molekylær ernæring og fødevareteknologi 
 Biomedicinsk teknik/teknologi 
 Byggeri 
 Computerteknologi 
 Elektroteknologi 
 Kemi og bioteknologi 
 Mekanik 
 Fødevarer og Sundhed (Kina, startes 2020) 

 Astronomi 
 Bioinformatik 
 Biologi 
 Datalogi 
 Fysik 
 Geofysik 
 Geologi 
 It-produktudvikling 
 Kemi 
 Matematik 
 Matematik-økonomi 
 Medicinalkemi 
 Molekylær medicin 
 Molekylærbiologi 
 Nanoscience 
 Neuroscience and Neuroimaging* 
 Statistik 
 Videnskabsstudier 

Diplom-
uddannelser 

   Diplomuddannelse i informationsteknologi 

Maste-
ruddannelser 

 Master i vurdering af dyrevelfærd i 
primærproduktionen 

  

 Master i it 
 Master i scienceundervisning 
 Master som fleksibelt forløb  

*=Fælles uddannelser med Health 

http://bachelor.au.dk/bioteknologi-bsc/
http://bachelor.au.dk/byggeri/
http://bachelor.au.dk/computerteknologi/
http://bachelor.au.dk/elektroteknologi/
http://bachelor.au.dk/kemiteknologi/
http://bachelor.au.dk/bioteknologi/
http://bachelor.au.dk/bygning/
http://bachelor.au.dk/bygningsdesign/
http://bachelor.au.dk/elektriskenergiteknologi/
http://bachelor.au.dk/elektrisk-energiteknologi-herning/
http://bachelor.au.dk/elektro/
http://bachelor.au.dk/elektronik-herning-diplomingenioer/
http://bachelor.au.dk/ikt/
http://bachelor.au.dk/kemiogteknologi/
http://bachelor.au.dk/kemiogf%C3%B8devareteknologi/
http://bachelor.au.dk/maskinteknik/
http://bachelor.au.dk/maskinteknik-herning-diplomingenioer/
http://bachelor.au.dk/sundhedsteknologi/
http://kandidat.au.dk/agroenvironmentalmanagement
http://kandidat.au.dk/agrobiologi
http://kandidat.au.dk/molekylaerernaeringogfoedevareteknologi
http://kandidat.au.dk/biomedicinskteknik/
http://kandidat.au.dk/byggeri/
http://kandidat.au.dk/computerteknologi/
http://kandidat.au.dk/elektroteknologi-civilingenioer/
http://kandidat.au.dk/kemi-og-bioteknologi/
http://kandidat.au.dk/mekanik/
http://kandidat.au.dk/astronomi
http://kandidat.au.dk/bioinformatik
http://kandidat.au.dk/biologi
http://kandidat.au.dk/datalogi
http://kandidat.au.dk/fysik
http://kandidat.au.dk/geofysik
http://kandidat.au.dk/geologi
http://kandidat.au.dk/itproduktudvikling
http://kandidat.au.dk/kemi
http://kandidat.au.dk/matematik
http://kandidat.au.dk/matematik-oekonomi
http://kandidat.au.dk/medicinalkemi
http://kandidat.au.dk/molekylaermedicin
http://kandidat.au.dk/molekylaerbiologi
http://kandidat.au.dk/nanoscience
http://kandidat.au.dk/statistik
http://kandidat.au.dk/videnskabsstudier
http://www.au.dk/evu/st/diplom/dit/?b=5347%09
http://www.au.dk/evu/st/master/husdyr/
http://www.au.dk/evu/st/master/husdyr/
http://www.au.dk/evu/st/master/master-i-it/
http://www.au.dk/evu/st/master/scienceundervisning/
http://www.au.dk/evu/st/fleksmaster/
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På ST er nedsat tre studienævn, som har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse 
og udvikling af undervisningen inden for de uddannelser studienævnet omfatter. Indtil 
videre foreslås de nuværende studienævn videreført med nedenstående fordeling på de 
to fakulteter. Det bemærkes, at det ene studienævn, ASOS, dækker uddannelser på begge 
de nye fakulteter. De to nye dekaner kan, indstille en anden studienævnsstruktur til rektor. 
 
Faculty of Science: 

- Studienævnet for de naturvidenskabelige uddannelser: Aarhus School of Science 
(ASOS) 

- Studienævn for Molekylær Medicin (fælles med HEALTH). 

 

Faculty of Engineering & Life Sciences: 

- Studienævnet for diplom- og civilingeniøruddannelser: Aarhus University School of 
Engineering (ASE)  
 

ST har ønsket at have en tæt dialog mellem aftagere, studerende og undervisere, og har 
derfor etableret i alt 16 aftagerpaneler. Hvert aftagerpanel er nedsat i tilknytning til en 
uddannelse eller en mindre gruppe af uddannelser. Følger man den foreslåede fordeling 
af ansvar for uddannelserne vil aftagerpanelerne kunne fordeles på samme vis på de to 
fakulteter uden problemer. De 16 aftagerpaneler kan således umiddelbart videreføres. Det 
vil være op til de to dekaner efterfølgende at beslutte, om der er behov for at ændre på 
aftagerpanelerne. 
 
Det nuværende ST- Learning Lab (STLL) bevares som en fælles enhed for de to nye 
fakulteter og bliver organisatorisk placeret ved Faculty of Engineering & Life Sciences. 

 

Tværgående forskningssamarbejde  

På Science and Technology har der siden fakultetet blev dannet været arbejdet på at 
realisere potentialet for faglige synergier på tværs af naturvidenskab, ingeniørvidenskab 
og den sektorrettede forskning. 
 
Senest er der i 2018 etableret syv tematiske centre, hvor kompetencer fra fakultetets fag-
lige styrkeområder bringes sammen for finde nye løsninger inden for vandteknologi, 
cirkulær bioøkonomi, fødevarer, digitalisering, klima, materialevidenskab og Arktis. Dette 
samarbejde har vist sig frugtbart, og det vil fortsætte i de kommende år på tværs af de to 
nye fakulteter, hvor der også vil blive gjort en indsats for at styrke samarbejdet yderligere til 
de tre andre fakulteter på universitetet. 
 
Som beskrevet ovenfor fastholdes den fælles økonomimodel på tværs af de to nye 

http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/raad-og-naevn/studienaevn/
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fakulteter. Dette modvirker, at der skabes barrierer for interdisciplinært forskningssam-
arbejde på tværs af de nye fakultetsgrænser. 
 
De tematiske centre ledes af en centerleder, der i øjeblikket refererer til en bestyrelsen 
bestående af dekanen og de involverede institutledere. Fremover foreslås det, at begge 
dekaner bliver repræsenteret i bestyrelserne, som det f.eks. pt. er tilfældet for DANDRITE, 
der går på tværs af ST og Health.  

 

Administration 

Det endelige forslag til deling af ST fremlægges til beslutning på bestyrelsesmødet den 7. 
juni 2019. Herefter igangsættes et analysearbejde omkring den administrative understøt-
telse af de to fakulteter, som afsluttes senest i december 2019. For hvert af områderne øko-
nomi, HR, IT, uddannelse, bygninger og kommunikation nedsættes en analysegruppe, der 
skal komme med forslag til den fremtidige praksis/retningslinjer, herunder om området 
fremover fortsat bedst organiseres som en fællesfunktion for de to fakulteter, eller som to 
fakultetsophængte administrative centre. Institut- og centersekretariatsledere inddrages i 
analysearbejdet. Analysearbejdet skal dels resultere i forslag til, hvordan det administrative 
område skal organiseres for de to nye fakulteter, og dels i en analyse af behov for evt. øget 
administrativ understøttelse. 
 
2020 vil være et overgangsår for administrationen, hvor de to fakulteter betjenes af en 
fælles enhed med fokus på sikker drift og forberedelse af overgang til den fremtidige 
valgte administrative organisering.  

 

Implementering 

Delingen i de to nye fakulteter forventes at træde i kraft fra den 1/1 2020, hvor de to nye 
dekaner påbegynder deres ansættelse. Det betyder, at institutlederenes, centerledernes 
og administrationschefens reference ændres fra den 1/1 2020 til de nye dekaner. 
 
For det administrative center bliver 2020 et overgangsår. Centret betjener begge fakultet-
er med fælles administrative processer, mens det sideløbende fastlægger processer for og 
igangsætter implementering af de beslutninger, der er truffet vedr. administrationen på 
bag-grund af analysearbejdet i efteråret 2019. Det forudsættes, at de to dekaner og den 
nuværende administrationschef løbende har dialog om den administrative understøttelse i 
overgangsperioden, gerne systematiseret ved mindst et møde om måneden. 
 
På hvert fakultet etableres en fakultetsledelse med samme opgaver som den hidtidige fa-
kultetsledelse på ST, dvs. bl.a. implementere strategi, beslutte økonomi osv. Dekanater og 
fakultetssekretariater etableres også pr 1.1 2020. Desuden vil ST KOM udarbejde nye hjem-
mesider for de to fakulteter, som kan tages i brug fra den 1/1 2020.  
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Udfordringer ved delingen 

Der vil uundgåeligt være en række udfordringer forbundet med at dele ST i to fakulteter. 
Der er i 2019 indført en fælles økonomimodel på ST, og der er behov for at klarlægge 
hvorledes økonomien deles op på de to fakulteter. Der nedsættes derfor en arbejdsgrup-
pe, som skal komme med forslag til, hvorledes dette gøres bedst og mest fair. Der kan 
desuden være omkostninger forbundet med delingen, hvilket arbejdsgruppen vedr. 
økonomi også skal analysere. Der er ved ST en fælles ph.d.-skole med fælles regler. Det 
skal overvejes om ph.d.-skolen skal bevares som en fælles enhed efter den foreslåede 
deling af fakultetet. På uddannelsesområdet skal fælles regler for afregning skabe for-
udsætning for et fortsat tæt samarbejde. Der oprettes ligeledes et koordinationsforum på 
ledelsesniveau, der skal sikre det tætte samarbejde om uddannelserne, hvor undervisere 
fortsat vil varetage kurser på tværs af de nye fakultetsgrænser, f.eks. inden for matematik.  
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Bilag – beskrivelse af institutterne på de to nye fakulteter 

 

FACULTY OF ENGINEERING & LIFE SCIENCES 
 
Department of Agroecology/ Institut for Agroøkologi 
Forskergrupper 
Produktionssystemer, Integrerede geografiske og sociale studier, Jord og næringsstoffer, 
Agrohydrologi og vandkvalitet, Jordfysik og jordressourcer, Klima og bioenergi, Ukrudts-
økologi, Plantepatologi og entomologi, Pesticidforskning og miljøkemi, Skadedyr samt 
Afgrødeøkologi og produktkvalitet. 
 
Faciliteter 
Laboratorier, Klimakamre, semifieldanlæg, samt forsøgsarealer forskellige steder i landet. 
 
Myndighedsbetjening 
Instituttet bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for temaerne 
miljø og bioenergi, økologisk jordbrug, klima og naturressourcer, planter samt 
fødevarekvalitet. 
 
Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for bacheloruddannelsen i Agrobiologi og bidrager til kandidat-
uddannelsen af samme navn. Instituttet har også ansvaret for kandidatuddannelsen Agro-
Environmental Management. Instituttet bidrager også til forskeruddannelse. 
 
Geografisk placering 
Foulum og Flakkebjerg. 

Nøgletal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Department of Bioscience/ Institut for Bioscience (RSK) 
Forskergrupper 
Marin økologi, terrestrisk Økologi, Ferskvandsøkologi, Arktisk Miljø, Vildtbiologi og bio-
diversitet og Plantebiologi. 
 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 247.722.711 116.715.580 82.289.576 10.215.963 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 246 82 51 113 
     
Optjening af STÅ  
i 2018 

115 
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Forskningsfaciliteter 
Laboratorier, vækstfaciliteter (Silkeborg), feltforsøgsanlæg og væksthus, forsøgsarealer 
samt feltstationen Zackenberg.  
 
Myndighedsbetjening 
Instituttet bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for temaerne 
natur- og miljøforvaltning af akvatiske og terrestriske økosystemer i både Danmark og 
Grønland, catchment management, samt overvågning. Instituttet rådgiver Klima- og 
Energiministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses-og Forskningsministeriet, 
Grønlands Hjemmestyre og det Europæiske Miljøagentur. 
 
Uddannelse 
Instituttet bidrager til uddannelserne i Biologi, Agro-Environmental Management og 
Geoscience. Instituttet bidrager også til forskeruddannelse og efter- og videreuddannelse.  
 
Geografisk placering 
Silkeborg, Kalø, og Roskilde (Flytning fra Silkeborg og Kalø til Aarhus fastholdes som 
planlagt). 
 
Nøgletal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Department of Animal Science/ Institut for Husdyrvidenskab 
Forskergrupper 
Husdyrernæring og -fysiologi, Molekylær ernæring og forplantning, Immunologi og mikro-
biologi, Adfærd og stressbiologi, Epidemiologi og management. 
 
Forskningsfaciliteter 
Laboratorieplatforme vedr. Celle og forplantningsbiologi, Metabolomics og molekylær 
ernæring, Fysiologi, Immunologi, Mikrobiologi, Biomasse, foder og næringsstofkarak-
terisering samt Biomasse. Andre forskningsfaciliteter omfatter bl.a. operationsstuer, 
forsøgsstald for mus og rotter, intensivafsnit for svin samt forsøgsstalde for kvæg, svin, 
fjerkræ og pelsdyr, økoplatform til økologisk forskning samt markdrift til produktion af 
forsøgsfoder. 
 
 

 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 242.018.519 116.027.097 59.394.751 0 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 245 152 11 83 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

0 
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Myndighedsbetjening 

Instituttet er hovedleverandør til den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for 
husdyrproduktion og bidrager endvidere i relation til ydelsesaftalen for fødevarekvalitet og 
forbrugeradfærd, ydelsesaftalen for planteproduktion og endelig ydelsesaftalen for luft, 
emissioner og risikovurdering.  
 
Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for kandidatuddannelsen i Agrobiologi og bidrager til bachelorud-
dannelsen af samme navn. Instituttet er også ansvarlig for Erasmus-Mundus-kandidat-
uddannelsen i Sustainable Animal Nutrition and Feeding samt Euro-league-kandidat-
uddannelsen Organic Agriculture and Food Systems samt Master uddannelsen ”Vurdering 
af husdyrvelfærd i primærproduktionen” og bidrager også til undervisningen på Institut for 
Fødevarer og Institut for Bioscience (Aarhus). Instituttet bidrager også til forskeruddannel-
ser. 
 
Geografisk placering 
Foulum. 

Nøgletal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Department of Environmental Science/ Institut for Miljøvidenskab 
Forskergrupper 
Miljøkemi og toksikologi, Mikrobiel økologi og bioteknologi, Atmosfærisk miljø og Sam-
fundsvidenskabelig og Geografisk Miljøforskning. 
 
Forskningsfaciliteter 
Akkrediterede luftforureningslaboratorier, luftmålestationer og LINUX cluster til model-
beregninger. Akkrediterede organisk analytiske laboratorier. DNA og RNA sekventerings-
laboratorier og bioinformatiske servere. Instituttet driver endvidere Villum Research Station 
og Zackenberg i samarbejde med Institut for Bioscience. 
 
Myndighedsbetjening 
Instituttet bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for temaerne 
atmosfærisk miljø, klimaændringer, miljøfremmede stoffer, mikrobiologi, risikovurdering, 
bioteknologi, miljøøkonomi, miljøsociologi, samt overvågning. Instituttet rådgiver Klima- og 
Energiministeriet, Miljøministeriet, Videnskabsministeriet, og det Europæiske Miljøagentur. 
 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 207.447.104 76.299.134 85.557.648 5.103.450 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 180 60 14 106 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

0 
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Uddannelse 
Instituttet bidrager til uddannelserne i biologi og agrobiologi.  Instituttet bidrager også til 
forskeruddannelse. 
 
 
Geografisk placering 
Roskilde 
 
Nøgletal 

 
 
 
 
 

 

 

 

Department of Food Science/ Institut for Fødevarer 

Forskergrupper 
Planter, fødevarer & bæredygtighed; Planter, fødevarer & klima; Differentierede & 
biofunktionelle fødevarer; Fødevarekemi & -teknologi; Fødevarekvalitet, perception & 
samfund.  
 
Forskningsfaciliteter 
Forsøgsmarker og laboratorier til forskning i produktion af frugt og grønsager, plantefysio-
logi og kvalitetsbedømmelse. Væksthuse og laboratorier til forskning i beskyttet plante-
produktion, klima og fænotyping. Laboratorier til fødevarekemiske analyser og pilot-forar-
bejdningsanlæg. Laboratorier til forskning i fødevarer og sundhed. Laboratorier til forskning 
i sensoriske egenskaber og forbrugeres opfattelse af fødevarer. 

Myndighedsbetjening 
Instituttet bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for plantepro-
duktion, fødevarekvalitet og forbrugeradfærd samt husdyrproduktion.  
 
Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring og fødevare-
teknologi og bidrager med kurser på en række andre uddannelser (Agrobiologi Agro-
Environmental management, Bioteknologi samt Kemi og fødevareteknologi, Biologi, 
Molekylærbiologi). Instituttet bidrager også til forskeruddannelser.  
 
Geografisk placering 
Årslev og Foulum (Instituttet flytter som planlagt til Aarhus). 

 
 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 107.815.969 55.481.967 34.879.526 0 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 142 56 28 58 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

0 
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Nøgletal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Department of Engineering/ Institut for Ingeniørvidenskab 
Forskergrupper 
Electrical and Computer Engineering, Civil and Architectural Engineering, Mechanical 
Engineering, Biological and Chemical Engineering. 
 
Forskningsfaciliteter 
Diverse laboratorier på Katrinbjerg, Navitas, Forskerparken på Gustav Wieds Vej og 
biorafineringsanlæg, biogas og grøn protein anlæg i Foulum og deep tech exprimental 
facility i Skejby.  
 
Myndighedsbetjening 
Instituttet bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for avanceret 
teknologi til landbrug, energi, fødevarer og miljø. 

Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for bacheloruddannelserne Bioteknologi, Kemiteknologi, Byggeri, 
Elektroteknologi og Computerteknologi samt kandidatuddannelserne: Byggeri, Elektro-
teknologi, Computerteknologi, Biomedicinsk teknik/teknologi, Kemi og bioteknologi og 
Mekanik. Instituttet bidrager desuden til undervisningen på flere institutter (Bioscience, 
Fysik, Geoscience, Kemi, Datalogi, Matematik og på flere diplomingeniøruddannelser).  
Instituttet bidrager også til forskeruddannelser. 
 
Geografisk placering 
Forskellige lokationer i Aarhus, og med faciliteter i Foulum. 
 
Nøgletal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 87.964.337 35.815.697 34.911.060 3.611.791 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 94 37 21 36 
     
 2018 
Optjening af STÅ 31 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 242.565.754 114.798.769 15.759.950 52.623.341 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 250 156 50 44 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

357 
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Aarhus School of Engineering - ASE 
 
ASEs primære formål er at uddanne diplomingeniører.  ASE udfører innovations- og 
udviklings- og anvendelsesorienterede forskningsprojekter i samarbejde med erhvervslivet. 
En væsentlig del af samarbejdet med virksomheder er via projekter som involverer de 
studerende. I mindre omfang varetager ASE udviklings- og rådgivningsopgaver for 
virksomheder. 
 
Faciliteter 
ASE har en række eksperimentelle faciliteter, som benyttes af både studerende og i 
forbindelse med R&D-projekter med virksomheder.  
 
Uddannelse 
ASE er ansvarlig for alle diplomingeniøruddannelser ved fakultetet og bidrager også til 
undervisningen på Institut for Ingeniørvidenskab i begrænset omfang. Desuden har ASE 
tæt samarbejde med Institut for Fødevarer om diplomingeniøruddannelsen i Kemi og 
fødevareteknologi. 
 
Geografisk placering 
Aarhus (Navitas og Katrinebjerg) og Herning. (ASE flytter lokationer i Aarhus som planlagt).  
 

Nøgletal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DCE- Danish Center for Environment and Energy/Nationalt Center for Miljø og Energi 
 
Fagområder 
Miljø, luftkvalitet og -emissioner, klimaforandringer og klimagasser, miljøfremmede stoffer, 
vandkvalitet, natur, biodiversitet og miljøeffekter af energiforbrug og -produktion. 
 
Myndighedsbetjening 
Centeret koordinerer og kvalitetssikrer myndighedsbetjening inden for miljø, natur, klima 
og energi.  
 
Geografisk placering 
Roskilde, Silkeborg og Kalø (Silkeborg og Kalø fraflyttes som planlagt). 
 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 237.261.693 1.364.800 0 228.801.894 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 174 134 0 40 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

1957 
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Nøgletal 

 

 

 

 

 

DCA-Danish Center for Food and Agriculture/Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

Fagområder 

Planteproduktion, husdyrproduktion, landbrugets miljøpåvirkning, dyrevelfærd, avl og 
genetik, teknologi udvikling, bioenergi, cirkulær bioøkonomi, fødevare produktion og 
kvalitet, forbruger adfærd, måltidsvaner og sundhed.  

Myndighedsbetjening mv. 

Centeret koordinerer og kvalitetssikrer myndighedsbetjening inden for ovennævnte 
fagområder og specifikt i regi af ydelsesaftaler med Miljø og Fødevareministeriet (MFVM). 
Desuden understøtter centret forskningsmiljøerne i at udvikle erhvervssamarbejde på nye 
fagområder iht. rammeaftalen med MFVM samt understøtter initiativer til internationalt 
samarbejde, herunder nye forskningssamarbejder.   

Geografisk placering 

Foulum, Flakkebjerg, Årslev (Årslev fraflyttes som planlagt) 

Nøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 23.407.000 2.392.000 21.019.000 0 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 12 2 0 10 
 
 

 
 

  

 Samlet Heraf  

Eksterne midler 

Heraf 

Myndighedsbetjening 

Heraf 

Uddannelse 

Indtægter 19.909.000 1.288.000 18.475.000 0 

     

 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 

Ansatte 14 2 0 12 
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FACULTY OF SCIENCE 
 
Department of Bioscience/ Institut for Bioscience (AAR) 
Forskergrupper 
Genetik og Økologi, Mikrobiologi, Zoofysiologi, Økoinformatik og biodiversitet, 
Geomikrobiologi, Plantebiologi og Marin Økologi. 
 
Forskningsfaciliteter 
Laboratorier (herunder DNA Laboratorium), herbarium samt vækstfaciliteter (Påskehøjgård, 
forsøgsmark, drivhuse mm.), Marinbiologisk feltstation (Rønbjerg), Forskningsskibet R/S 
AURORA. 
 
Myndighedsbetjening 
Instituttet vil kunne bidrage til myndighedsbetjening efter aftale med prodekanen for 
myndighedsbetjening på Faculty of Engineering & Life Sciences. 
 
Uddannelse 
Instituttet er ansvarlig for bachelor- og kandidatuddannelsen i biologi og bidrager med 
undervingen af kurser, der udbydes på fx iNANO. Instituttet bidrager også til 
forskeruddannelser. 
 
Geografisk placering 
Aarhus. 

 
Nøgletal  

 
 
 
 

 
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 194 85 39 70 

 
 2018 
Optjening af STÅ 355 

 

Department of Computer Science/ Institut for Datalogi 
Forskergrupper 
Algorithms and Data Structures, Computer Mediated Activity, Data-Intensive Systems, 
Cryptography and Security, Logic and Semantics, Mathematical Computer Science, 
Programming Languages, Ubiquitous Computing and Interaction, Use, Design and 
Innovation, Modelling and Validation of Distributed Systems  
 
Forskningsfaciliteter 
Laboratorie til Interaktionsforskning - herunder AR/VR, værksted til produktion af og 
eksperimenter med fysiske prototyper, samt diverse server og cloud-installationer til data 
håndtering og analyse. 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 213.016.845 99.227.857 0 37.959.429 
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Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for bachelor- og kandidatuddannelserne i Datalogi og IT-
produktudvikling. Instituttet bidrager desuden til undervisningen på efter- og 
videreuddannelse under IT-Vest og flere andre uddannelser på ST. Instituttet bidrager også 
til forskeruddannelser. 
 
Geografisk placering 
Aarhus. 

Nøgletal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Department of Physics and Astronomy/ Institut for Fysik og Astronomi 
Forskergrupper 
Eksperimentel atom- og molekylefysik, Subatomar fysik, Kolde ioner, Kvantegasser og 
kvanteoptik, Dateringsgruppe, Atomare kollisioner og atomfysik ved CERN, Teoretisk 
condensed matter, Astrofysik, Materials science, Synchrotrongruppen, Marsgruppen.  
 
Forskningsfaciliteter 
Dedikerede laboratorier, større forskningsinfrastrukturcentre (herunder ISA og AMS 
Daterings Laboratoriet). 
 
Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for bacheloruddannelsen i Fysik, kandidatuddannelsen i Fysik, 
kandidatuddannelsen i Astronomi og bidrager med kurser, der indgår i uddannelsen i 
Geoscience og Nanoscience. Instituttet bidrager også til forskeruddannelser. 
 
Geografisk placering 
Aarhus 

Nøgletal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 172.236.630 49.562.098 0 46.484.288 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 113 55 40 18 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

419 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 234.293.970 123.849.835 0 21.801.578 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 220 104 51 65 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

243 
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Department of Geoscience/ Institut for Geologi 
Forskergrupper 
Sedimentologi og istidsgeologi, Palæeoklima og palæoceanografi samt Pladetektonik, 
Bassin-oliegeologi og Vulkanisme, Naturgeografi, Hydrogeologi og Hydrogeofysik. 
 
Forskningsfaciliteter 
Diverse geologiske laboratorier 
 
Myndighedsbetjening 
Ingen aktiviteter 
 
Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for bacheloruddannelsen i Geoscience, kandidatuddannelsen i 
Geologi og kandidatuddannelsen i Geofysik. Instituttet bidrager også til forskeruddan-
nelser. 

Geografisk placering 
Aarhus. 

Nøgletal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Department of Chemistry/ Institut for Kemi 
Forskergrupper 
Materialekemi, Analytisk kemi, Fysisk kemi, NMR, Medicinalkemi, Organisk kemi, Teoretisk 
kemi, Atmosfære- og klimakemi og biofysisk kemi. 
 
Forskningsfaciliteter 
Diverse kemilaboratorier, bl.a. til syntese. Større eksperimentelt udstyr, fx NMR, SAXS, 
Røntgendiffraktion, lasere, mikroskopi, klimakammer computing etc. 
 
Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for bachelor- og kandidatuddannelserne i Kemi og Medicinalkemi. 
Instituttet udbyder flere kurser der indgår i andre uddannelser, ligesom instituttet bidrager 
til kurser, der udbydes på fx iNANO. Instituttet bidrager også til forskeruddannelser. 

Geografisk placering 
Aarhus 

 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 96.282.851 53.844.644 0 11.627.503 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 94 51 16 27 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

123 
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Nøgletal 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Department of Mathematics/ Institut for Matematik 
Forskergrupper 
Algebra, Analyse, Geometri/topologi, Statistik, Sandsynlighedsteori og Matematik- 
Økonomi, Videnskabsstudier. 
 
Forskningsfaciliteter 
Ingen specielle. 
 
Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for Bacheloruddannelserne: Matematik, Matematik-økonomi, 
Datavidenskab samt kandidatuddannelserne:  Matematik, Matematik-økonomi, Data-
videnskab, Statistik og Videnskabsstudier. Instituttet bidrager med matematikkurser til alle 
andre naturvidenskabelige og tekniske (civilingeniør) bacheloruddannelser.  Instituttet 
bidrager også til forskeruddannelser. 
 
Geografisk placering 
Aarhus. 

Nøgletal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Interdisciplinary Nanoscience Center - iNANO 
Forskergrupper 
Forskningen ved iNANO ligger specielt inden for følgende strategiske indsatsområder: 
Nanomaterials, Interfaces and Catalysis, Nanomedicine, Synthetic Biology samt Nanofood. 
Forskningen varetages af forskergrupper forankret ved iNANO samt flere institutter, specielt 
Kemi, Fysik og Astronomi samt Molekylærbiologi og Genetik. 
 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 219.497.128 119.655.609 0 20.569.251 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 138 64 44 30 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

307 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 101.669.331 26.667.013 0 27.425.250 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 80 48 19 13 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

511 
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Forskningsfaciliteter 
Dedikerede laboratorier spændende fra rent-rumssyntese af nanostrukturer, over organisk 
og uorganisk syntese til genteknologiske og celle-laboratorier. Huser en suite af større eks-
perimentelt udstyr til nanokarakterisering ved hjælp af mikroskopi, spektroskopi og spred-
ningsteknikker, herunder faciliteter til Kernemagnetisk Resonans (NMR) og Elektronmikro-
skopi.   
 
Uddannelse 
Det institutlignende center har ansvaret for bachelor- og kandidatuddannelsen i 
Nanoscience. Instituttet bidrager også til forskeruddannelser. 
 
Geografisk placering 
Aarhus 

Nøgletal 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Department of Molecular Biology and Genetics/ Institut for Molekylærbiologi 
og Genetik 
Forskergrupper 
Cellulær signalering og udviklingsbiologi, Genexpression, Genombiologi, Strukturel biologi, 
Protein biokemi, Molekylær genetik og bioteknologi, Molekylær genetik og systembiologi, 
Kvantitativ genetik samt Statistik.  
 
Forskningsfaciliteter 
Laboratorier, fire core-faciliteter, væksthuse, klimakamre og fiskefaciliteter. 
 
Myndighedsbetjening 
Instituttet bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening omkring anvendelsen 
af genteknologi, plante og -husdyrgenetik og forædling. 
 
Uddannelse 
Instituttet har ansvaret for bachelor- og kandidatuddannelserne: Molekylærbiologi og 
Molekylærmedicin samt bidrager til undervisningen på flere andre uddannelser.  Instituttet 
bidrager også til forskeruddannelser. 
 
Geografisk placering 
Aarhus (instituttet flytter lokation i Aarhus som planlagt) Foulum og Flakkeberg (Afklaring 

 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 102.105.531 54.117.136 0 11.381.364 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 166 74 65 27 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

62 
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 vedr.  Center for Kvatitativ Genetik og Genomforskning samt Sektionen for afgrødegenetik 
og bioteknologi udestår). 

 
Nøgletal 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samlet Heraf  
Eksterne midler 

Heraf 
Myndighedsbetjening 

Heraf 
Uddannelse 

Indtægter 332.153.442 171.472.014 22.562.287 38.224.868 
     
 Samlet Heraf VIP Heraf ph.d. Heraf TAP 
Ansatte 310 165 54 91 
     
Optjening af STÅ i 
2018 

424 


