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Kommissorium for Arts’ erhvervs- og kontaktudvalg

Baggrund
Forskningen ved Arts udgør grundlaget for alle aktiviteter, såvel den undervisning, der
udbydes ved alle fakultetets uddannelser som den indflydelse, universitetet har på samfundet i øvrigt. Et veletableret, struktureret gensidigt samarbejde med både det private
erhvervsliv og offentlige institutioner er afgørende for at øge impacten af vores forskningsamt den fortsatte udvikling af Arts’ fagområder til gavn for samfundet som helhed.
Formål
Formålet med at etablere et erhvervs- og kontaktudvalg er at øge dialogen og samarbejdet
med både det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Fakultetets erhvervs- og kontaktudvalg er fakultetets koordinerende organ for de erhvervsrettede aktiviteter, der finder sted i de faglige miljøer. Udvalget skal støtte Arts’ institutter i arbejdet med at udvikle
både forskningens og undervisningens samspil med det omgivende samfund.
Arbejdsopgaver
Arts’ erhvervs- og kontaktudvalg arbejder med at:
• Behandle og forberede sager fra og til AU’s erhvervsudvalg
• Sikre dialog om erhvervsrettede aktiviteter på hele fakultetet
• Koordinere undervisnings- og forskningsrettede erhvervsaktiviteter på tværs af
institutter (samt evt. fakulteter)
• Koordinere samarbejdet med private og offentlige virksomheder, der går på tværs
af institutgrænser
• Initiere større faglige erhvervs- og karriereorienterede satsninger, fx pilotprojekter eller events
• Løbende følge og udvikle en stærk outreach-profil for fakultetets forsknings- og
uddannelsesaktiviteter.
Medlemmer
Fakultetets erhvervs- og kontaktudvalg er Arts’ fakultetsledelse. Dekanen er formand for
udvalget. Alt efter dagsorden kan institutternes erhvervsambassadører inviteres med til
møder i udvalget.
Udvalget kan nedsætte ad hoc-grupper under sig, fx ved sager relateret til en konkret opgaveløsning eller særligt strategisk initiativ.
Organisering
Den praktiske planlægning af erhvervs- og kontaktudvalgets arbejde er som følger:
• Udvalget mødes to gange pr. semester (fire gange om året).
• Udvalgets møder fastlægges kalendermæssigt for 1 år ad gangen og planlægges
efter en fast dagsordenskabelon.
• Der kan gennemføres skriftlige høringer/sager pr. e-mail mellem udvalgets møder.
• Dekansekretariatets rådgivere udgør udvalgets sekretariat.
• ACA og institutter understøtter sekretariatet og udarbejder bilag etc. til udvalgsmøder.
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