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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 

 

 


