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Kommentarer vedr. Campus2.0/ Akademisk Råd Arts/ Oktober 2018 
 
Akademisk Råd Arts har følgende bemærkninger vedrørende campus 2.0 

 

Nedenstående er primært udarbejdet af studenterrepræsentanterne i Akademisk 

Råd Arts.  

Øvrige medlemmer af rådet har haft mulighed for at kommentere. 
 

Flytning af Kasernefagene 

Akademiskråd Arts vil på det kraftigste anbefale, at fagmiljøerne fra Kasernen i flytningen til 

Universitetsbyen bliver placeret helt oppe mod Ringgaden og dermed så tæt på Nobelparken 

som muligt. Det ville være meget beklageligt, hvis flytningen ikke resulterer i, at flere af arts-

fagene bliver samlet, da det vil styrke fællesskabsfølelsen mellem fakultetets enkelte fag og 

afdelinger. En tættere fysisk sammenknytning kan også være befordrende for mere samar-

bejde på tværs af artsfagene. 

 

 

Fysisk studiemiljø 

Et godt studiemiljø kræver, at de studerende både har mulighed for selvstændig fordybelse og 

samarbejde med medstuderende. Derfor anbefaler Akademisk Råd, at Nobelparkens pladspro-

blemer medtænkes og forsøges løst med indretningen af artsfagene i Universitetsbyen. Der er 

mangel på læsepladser, grupperum og ikke mindst specialepladser. Derfor vil Rådet anbefale, 

at Universitetsbyen indrettes med tilstrækkelige af disse faciliteter til både at rumme de stude-

rende på ’kaserne-fagene’, samt en del af Nobelparkens studerende.  

 



 
 

  
  

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

 

2-campus problematik:DPU/Emdrup -Århus 

I forlængelse af de forrige punkter, vil Akademisk Råd anbefale, at der i udviklingen af Uni-

versitetsbyen medtænkes mulige løsninger på de problemer, der er med at forene DPU’s to 

campi. Vi finder ikke sammenhængskraften mellem Emdrup og det øvrige Aarhus Universitet 

tilstrækkelig på nuværende tidspunkt. Det gør sig især gældende mht. kontakten mellem stu-

derende i Aarhus og forskere på DPU, der stort set ikke er mulig uden for undervisningsloka-

let, da klart størstedelen af forskere til dagligt sidder i København. Dette fordrer i vores øjne 

ikke et stærkt studiemiljø på DPU. Bedre tekniske muligheder for kommunikation mellem 

Aarhus’ og Københavns campi, samt plads til flere forskere i Aarhus kunne være med til at 

løse problemet.  

 

Universitetsbyen som del af Aarhus 

Invitationen af resten af Aarhus ind i Universitetsbyen hilser Akademisk Råd velkommen, 

men mener samtidigt, at det skal foregå på de ansatte og studerendes præmisser. Universitetet 

er først og fremmest en arbejdsplads og ikke en turistattraktion. Rektoratet foreslår i sit notat 

at invitere byen ind i Universitetsbyen ved at have caféer og et Food Marked. Rådet vil i den 

forbindelse gerne understrege vigtigheden af, at café- og madpriser holdes på et leje, de stude-

rende har råd til, da de sammen med forskere/undervisere er de primære brugere. Dette hen-

syn bør veje tungere end ønsket om at få cafe-ejere ’udefra’ og/eller et Food Marked ind i 

Universitetsbyen. 

 Integrationen af Universitetsbyen med resten af Aarhus kan i stedet ske ved, at en 

eventuel teatersal og musikscene stilles til rådighed for brugere, der ikke er ansatte/studerende 

på universitet. Dette skal selvfølgelig koordineres, så det ikke overlapper med de studerendes 

og undervisere/forskeres brug af disse faciliteter. Derudover kunne rekreationsområder (plad-

ser, grønne områder) og sportsfaciliteter (basketbane, bordtennisborde) sagtens placeres, så de 

indbyder til, at byens borgere bruger dem. 

’ 

 

På vegne af Akademisk Råd Arts 

Merete Wiberg, Formand for Akademisk Råd Arts 

 


