VIDENSPARTNERSKAB
MED AARHUS UNIVERSITET
• KOM TÆT PÅ DEN NYESTE VIDEN OG FORSKNINGSPROJEKTER
• SAMARBEJDET TILPASSES KONKRETE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER
• FÅ DIREKTE OG PERSONLIG ADGANG TIL AARHUS UNIVERSITET

AARHUS UNIVERSITET INVITERER FØRENDE DANSKE VIRKSOMHEDER
TIL AT INDGÅ ET VIDENSPARTNERSKAB MED UNIVERSITETET
• Et videnspartnerskab med Aarhus Universitet gør det muligt at indgå i forskellige former for
samarbejde med universitetets forskere og studerende, hvor gensidig videnudveksling og innovation
er et fælles fokus. Den indledende fase faciliteres af Erhverv og Innovation, Aarhus Universitet, og
herefter kan virksomheden i samarbejde med universitetet vurdere den mest relevante vej videre,
herunder fx deltagelse i case competitions, små og store projektforløb, samarbejde om forsknings- og
innovationsansøgninger, indsatser i forhold til rekruttering eller andet.
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• Et videnspartnerskab med Aarhus Universitet, inklusiv fast kontaktperson, er uden omkostninger for
virksomheden. Munder samarbejdet ud i fælles projekter eller konkrete kampagner, vil det ofte kræve
et større engagement i form af tid, medfinansiering eller investering.

En partnerskabsaftale med Aarhus Universitet kan tilpasses den enkelte virksomhed efter aftale og behov, men indeholder
som minimum altid følgende tre elementer:

1.

FÆLLES STYREGRUPPE
Aarhus Universitet og
virksomheden nedsætter sammen
en styregruppe med repræsentanter
fra begge, der fastlægger aftalen
parterne imellem. I styregruppen vil
også sidde en central medarbejder,
som bliver virksomhedens primære
kontaktperson.

2.

MINDST ÉN ÅRLIG WORKSHOP
Aarhus Universitet afholder 1-2
årlige workshops, hvor universitetet
i fællesskab med virksomheden
inviterer relevante forskere til et
samarbejdsforum. Indholdet til de
to workshops udarbejdes i et tæt
samarbejde mellem virksomheden
og udvalgte repræsentanter fra
universitetets forskere.

Lad os løse fremtidens udfordringer – sammen

3.

ÅRLIGT NETVÆRKSMØDE
Aarhus Universitet faciliterer
fra 2021 et årligt netværksmøde for
universitetets strategiske partnere.
Netværksmødet vil være et
tilbagevendende temamøde, hvor
universitetssamarbejdet kan drøftes,
og erfaring deles.

KONTAKT
Hvis du ønsker yderligere information om videnspartnerskab eller andre muligheder for samarbejde med Aarhus Universitet, er
du meget velkommen til at kontakte Erhverv og Innovation. Vi er klar til at vejlede og hjælpe dig godt i gang med et samarbejde
med Aarhus Universitet.
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AARHUS UNIVERSITET
Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelsesmiljø for 38.000 studerende, og huser samtidig 4.800
ansatte i forskerstillinger placeret på campus Aarhus, Herning og Emdrup samt på forskningscentre og
forsøgsstationer i både ind- og udland. Med så mange talentfulde studerende og dygtige forskere er der et godt
udgangspunkt for et tæt og højt fagligt samarbejde med store virksomheder, og det er en helt central del af
universitetets erhvervsstrategi.
ERHVERV OG INNOVATION
Erhverv og Innovation er en enhed under Aarhus Universitet, som arbejder målrettet med at skabe tætte relationer
til samfundet og fremme innovation. Erhverv og Innovation udvikler, koordinerer og faciliterer Aarhus Universitets
eksterne samarbejder på tværs af fakulteter og lokationer og gør det let for virksomheder at få adgang til
universitetet.

