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Arbejdsgruppe 

Ingeniørområdet – struktur og synliggørelse 

 

Baggrund 
I forlængelse af Problemanalysen og de tilhørende beslutninger er ST blevet pålagt særlig fokus på 

Ingeniørområdet. Universitetsledelse har besluttet, at Ingeniøraktiviteterne har et særligt behov for klar 

struktur og synliggørelse blandt erhvervspartnere og potentielle ansøgere. Som en del af arbejdet skal de 

konkrete profileringsbehov afdækkes og så vidt mulig tilgodeses.  

Målsætning – Ingeniørområdet 2025 
Aarhus Universitet – og Science and Technology har en ambition om at blive erhvervslivets foretrukne 

samarbejdspartner i Vestdanmark inden for forskning, uddannelse og innovation og en international 

anerkendt samarbejdspartner inden for både naturvidenskab og teknisk videnskab. Ingeniørområdet er et 

forholdsvis nyt område på Aarhus Universitet, og der er derfor et særligt behov for fokus på udviklingen af 

forskningen og uddannelser – og erhvervssamarbejdet inden for det område. (Myndighedsbetjeningen 

behandles i en selvstændig arbejdsgruppe parallelt med dette arbejde.) 

Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at udvikle vision og ramme for organisering af ingeniørområdet 

for den 10-års periode, der beskriver: 

 Udviklingen af ingeniøruddannelserne, herunder forventninger til antal studerende og dimittender på 

diplomingeniør- og civilingeniøruddannelserne. 

 Ambitioner og forventninger til antallet af undervisere og forskere på ingeniørområdet. 

 Forslag til organisering og økonomiske rammer for udvikling af ingeniørområdet 

 Forslag til fysisk lokalisering af ingeniørområdet  

 

I forlængelse af det overordnede forslag Ingeniørområdet 2025 skal arbejdsgruppen afdække behovet for 

synliggørelse af ingeniørområdet blandt erhvervspartnere, potentielle studerende og øvrige interessenter – 

og i forlængelse af afdækningen forholde sig til, hvordan eventuelle mangler i synliggørelsen kan afhjælpes 

på både kort og lang bane. 

 

Arbejdsgruppens sammensætning 
Dekan Niels Chr. Nielsen (formand) 
Prodekan for uddannelse Tom Vindbæk Madsen 
Institutleder Thomas Skjødeberg Toftegaard, ENG 
Direktør Conni Simonsen, ASE 
 
Sekretariat for arbejdsgruppen varetages af Lars Melin, fakultetssekretariatet.  

Arbejdsgruppen kan inddrage supplerende ekspertise efter behov. 

Tidsplan 
Oktober 2014:   Ultimo: Dekanen nedsætter arbejdsgruppe. √ 

November 2014 – Januar 2015:  Arbejdsgruppen arbejder 

Marts 2015:    Arbejdsgruppe fremlægger for Fakultetsledelsen 


