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FACULTY OF ARTS

FACULTY OF ARTS
Faculty of Arts er en af Nordeuropas væsentligste fakulteter for forskning og højere uddannelse inden for humaniora, teologi og pædagogik. Det er med sin bredde, som rækker fra IT-fagligheder over klassiske humanistiske,
teologiske og samfundsvidenskabelige discipliner til pædagogik og uddannelse, præget af stor spændvidde
i videnskabelighed, og rummer en stor og vidtfavnende uddannelsesportefølje. Fakultetets virke er præget af
denne bredde og mangfoldighed, som ud over synergier mellem fakultetets egne fagligheder er kilde til et
omfattende samarbejde med bl.a. kultur- og vidensinstitutioner, organisationer og virksomheder i både ind- og
udland. Mens fakultetets fagligheder har dybe rødder i de mange discipliner inden for fakultetets virkefelt, er
det samtidig præget af et stærkt ønske om og en stærk vilje til at søge fornyelse, nye, originale ideer og nye
samarbejder med et bredt felt af samfundsmæssige aktører. Det er i denne bredde og disciplinære pluralisme, i de 36 bacheloruddannelser og 56 kandidatuddannelser, i en omfattende ph.d.-uddannelsesaktivitet, i
de mange postdocs og forskningsprojekter, og i foreningen mellem det klassiske, det interdisciplinære og det
nybrydende, at fakultetet søger sin fremtid. Med udgangspunkt i fremragende forskning, høj forskningsintegritet
og forsknings-frihed er det fakultetets ambition at fremme forskningsbaseret viden og at bidrage til løsninger på
store samfundsmæssige udfordringer.
Fakultetet uddanner bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende, ligesom fakultetet er forpligtet på en bred
forskningsformidling, forskningsbaseret rådgivning og på at åbne sin vidensbase til gavn for efter- og videreuddannelse over hele landet. Det er fakultetets ambition, at vore kandidater på alle trin er kendetegnet ved dyb
kernefaglighed, solid dannelse, interdisciplinært udsyn og kritisk dømmekraft. Arts har campusområder i Aarhus
og en campus i København. Fakultetet har mere end 1.000 fuldtidsansatte medarbejdere, 9.500 bachelor- og
kandidatstuderende og 300 ph.d.-studerende. Fakultet er stolte af de stærke internationale samarbejdsrelationer, som inspirerer og løfter både forskning og uddannelse. Universitetet har altid haft et internationalt udsyn, og
Arts er besluttede på at fastholde og styrke disse samarbejdsbånd.

Fakultet er stolte af de stærke
internationale samarbejdsrelationer,
som inspirerer og løfter både
forskning og uddannelse.
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FACULTY OF ARTS

STRATEGI 2020-2025
Faculty of Arts har i strategiperioden 2013-2020 gennemgået en betydelig udvikling. Strategien for 2020-2025
bygger videre på dette gode fundament. Fakultetets strategi knytter an til Aarhus Universitets strategi for samme
periode, og komplementerer de tre institutstrategier på udvalgte områder, som går på tværs af fakultetets aktiviteter. Fakultetet ønsker at fortsætte udviklingen af en organisation, som giver forskere, studerende og medarbejdere de bedste muligheder for at udvikle sig. I en tid præget af målrettede indsatser på universiteterne ønsker
fakultetet samtidig at stræbe efter at skabe de bedst mulige rammer for original, uafhængig og banebrydende
forskning, fortsat udvikling af forskningsbaserede uddannelser og gode muligheder for – både nationalt og internationalt – at samarbejde med eksterne partnere. Arbejdet med at udvikle forskning, uddannelser og samarbejde vil fortsætte i den nye strategiperiode. Der vil således i strategiperioden bl.a. ske en beslutsom indsats for
at støtte faglighederne i at udnytte mulighederne i de nye digitale teknologier inden for forskning, uddannelse
og samarbejde. Fakultetet ønsker i respekt for fakultetets faglige mangfoldighed at give medarbejdere og studerende kompetencer, som gør det muligt at beherske de nye muligheder i de enkelte fagligheders tjeneste.
Dette med et klart blik for de digitale teknologiers styrker, svagheder og samfundsmæssige konsekvenser. Der er
under forarbejderne til universitetets og fakultetets strategier fra medarbejdere og studerende givet udtryk for et
stærkt ønske om, at fakultetet både organisatorisk og med sine forsknings- og uddannelsesaktiviteter engagerer
sig med bidrag til løsning af tidens store bæredygtighedsudfordringer og af de samfundsmæssige konsekvenser
af klimaforandringerne. Fakultetet er i kraft af Aarhus Universitets strategi forpligtet på denne store samfundsopgave, og ønsker med styrke at give sit bidrag til udviklingen af et fremtidigt, bæredygtigt samfund. Strategien er
inddelt i fire hovedafsnit med hvert sit område: Forskning, Uddannelse, Samarbejde og Samfundsengagement
samt Organisation og Campus. Den enkelte strategiske indsats kan have relevans for flere områder og ikke kun
dér, hvor den står anført.

VISION
Fakultetet tilslutter sig med strategien for
2020-2025 Aarhus Universitets vision om
at være et forskningsintensivt universitet,
der stræber efter den højeste internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi gennem viden, ny erkendelse
og samarbejde. Ligesom diversitet, ligestilling og bæredygtighed er væsentlige
indsatsområder.

Et forskningsintensivt universitet, der stræber efter
den højeste internationale kvalitet og udmærker
sig ved at skabe værdi gennem viden,
ny erkendelse og samarbejde

CAMPUS

Forbinder
Danmark og verden
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Fakultetet vil arbejde på at virkeliggøre denne vision
ved en indsats inden for fire hovedområder:
1) forskning af den højeste internationale kvalitet
2) fremragende forskningsbaserede
uddannelser for studerende på alle niveauer
3) samarbejde med eksterne parter og
samfundsengagement
4) fastholdelse og styrkelse af en velfungerende og smidig organisation
med lige muligheder for alle.
Fakultetets indsatsområder følger AU’s mission.
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1. FORSKNING
Fakultetets forskningsaktiviteter har udviklet sig meget i den foregående strategiperiode. Forskningsproduktionen er høj. Mobiliteten af og udvekslingen mellem videnskabeligt personale i Danmark og i udlandet er steget.
Fakultetet har en betydelig portefølje af eksterne forskningsbevillinger, herunder en væsentlig andel af bevillinger fra EU. Fakultetet bygger videre på dette solide fundament ved fortsat at sikre, at hele fakultetet rummer
gode forskningsmiljøer, som ud over at sikre et højt niveau af ekstern forskningsfinansiering og attraktive eksterne – også internationale – samarbejder tillige sikrer et solidt forskningsgrundlag for fakultetets uddannelser. Det
høje faglige niveau i de lokale forskningsmiljøer er afgørende for forskning af højeste kvalitet og for nyudvikling
af originale, kreative ideer – gerne i interdisciplinære samarbejder, Dette gælder både inden for mere klassiske,
etablerede forskningsområder og nyopståede forskningsfelter. Fakultetet er fast besluttet på at værne om forskningsfrihed, ansvarlig forskningspraksis og åben debat.

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Arts vil
1. Skabe rammer, der muliggør banebrydende forskning. Det skal opnås ved at:
• videreudvikle forskningsmiljøer, som gennem dybde, omhu, ansvarlighed, originalitet, kreativitet og
interdisciplinaritet arbejder med udvikling og efterprøvning af ny viden
• styrke og fortsat udvikle en velfungerende forskningsorganisering, som sikrer det bedste grundlag for
dybdegående og inspirerende forskningsaktiviteter, som samfundet kan drage nytte af
• sikre den nyeste viden om og udvikling af digitale forskningsmetoder inden for fakultetets fagligheder
2. Fokusere på talentudvikling. Det skal opnås ved at:
• fastholde og udvikle en omfattende ph.d.-uddannelsesindsats og forsknings- og undervisningsmiljøer, der tiltrækker dygtige forskere og forskningstalenter
• bistå ph.d.-studerende med at få adgang til tætte partnerskaber og samarbejdsmuligheder med
eksterne partnere
3. Støtte internationale samarbejder og partnerskaber. Det skal opnås ved at:
• udbygge ind-og udgående forskermobilitet
• styrke samarbejdet med fakultetets internationale samarbejdspartnere, og understøtte forskningsmiljøernes udvikling af internationale samarbejdsaktiviteter
• etablere globale partnerskaber med henblik på at løse bæredygtigheds- og samfundsmæssige
udfordringer
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2. UDDANNELSE
Arts udbyder attraktive uddannelser med høj videnskabelig kvalitet inden for en bred vifte af fag. Et af fakultetets vigtigste bidrag til det omgivende samfund er uddannelse af kandidater med en dyb kernefaglighed samt
tværdisciplinære færdigheder, viden og kompetencer. Med baggrund i den forskningsbaserede viden og faglighed er det fakultetets mål at fastholde og videreudvikle uddannelser af høj kvalitet. Det skal ske med fokus på
kernefaglighed og undervisningsformer, der inspirerer de studerende til at opnå kritisk sans, tilegne sig digitale
kompetencer og handlingsorienteret viden om store samfundsmæssige udfordringer. Målet er at forberede de
studerende på at bidrage konstruktivt, innovativt og kritisk til et samfund i konstant udvikling.

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Arts vil
1. Udvikle attraktive, forskningsbaserede uddannelser. Det skal opnås ved at:
• tilbyde forskningsbaserede uddannelser og aktiviteter, der har den studerende i centrum
• skabe et tidssvarende fleksibelt og inspirerende studiemiljø, der fra første studiedag fremmer
deltagelse og engagement i undervisning og studieliv blandt de studerende
• give de studerende mulighed for at tilegne sig international erfaring ved at udvikle fleksible
muligheder for uddannelsessamarbejder på tværs af grænser
2. Fokusere på udvikling af både kernefaglige- og generelle arbejdsmarkedsrelevante kompetencer.
Det skal opnås ved at:
• udvikle fakultetets uddannelser og i tilknytning til de enkelte uddannelsers faglighed sikre tilegnelse
af digitale kompetencer
• understøtte de studerendes generelle evne til at identificere og forstå faglige spørgsmål og udfordringer med fokus på at skabe værdi, løse problemer og påtage sig et samfundsmæssigt ansvar
• supplere de generelle kernefaglige kompetencer ved at inkludere praksisorienterede og
entreprenørielle elementer af høj kvalitet i uddannelserne
3. Udvikle tværdisciplinære elementer i uddannelserne. Det skal opnås ved at:
• give de studerende mulighed for at studere emner, der forholder sig til store samfundsmæssige og
globale udfordringer; herunder bæredygtighed og demokrati i den bredeste forstand
• udvikle uddannelser, som har klare og relevante tværdisciplinære elementer for at styrke både de
studerendes kerne- og tværfaglige kompetencer
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FACULTY OF ARTS

3. SAMARBEJDE OG SAMFUNDSENGAGEMENT
De seneste år har fakultetet arbejdet på at styrke samfundsengagementet gennem tætte samarbejder og partnerskaber med interessenter. Flere større forskningsbevillinger hjemhentes i samarbejde med virksomheder, ministerier, kommuner, professionshøjskoler, gymnasier, fonde, foreninger, NGO’ere og kulturinstitutioner f.eks. biblioteker, museer og gallerier/kunsthaller. Det sikrer ikke blot erfaring med samarbejde blandt medarbejdere og
studerende, men også et solidt videns- og praksisbaseret fundament til gavn for universitetet som helhed. Arts
tager flere initiativer med henblik på at dele viden og indsigt og dermed med udgangspunkt i fakultetets faglige
styrker og værdier at fremme det forskningsbaserede bidrag til det omgivende samfund. Fakultetets forskere
tilskyndes til dialog og samarbejde med det omgivende samfund og til at bidrage til nationale og globale løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Fakultetet er med sine mange fagligheder forpligtet på at bidrage til
at styrke samfundets – herunder uddannelsessektorens – vidensgrundlag inden for kulturelle, menneskelige og
historiske forhold i videste forstand. Med det udgangspunkt ønsker fakultetet at fremme forskningsformidlingen,
forskernes engagement i samfundsdebatter, deling af forskningsresultater og forskningsbaseret udvikling. Fakultetet vil fortsætte sin tætte dialog med de studerende og eksterne samarbejdspartnere, arbejdsgivere m.v. for at
sikre den rigtige sammensætning af de studerendes kernefaglige og tværdisciplinære kompetencer i forhold til
fremtidens behov.
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STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Arts vil
1. Bidrage til samfundsudviklingen gennem forskningsbaserede partnerskaber. Det skal opnås ved at:
• udvikle rammer og indsatser, som fremmer samskabelse og fagligt engagement i eksterne
samarbejder til gavn og glæde for samfundet
• styrke fakultetets støtte til og fokus på forskere, som samarbejder med eksempelvis private og
offentlige virksomheder, kreative industrier, kunstnere og iværksættere
• udvikle og udforske mulighederne for iværksætteri og innovation til fordel for medarbejdere,
private virksomheder og offentlige institutioner samt hele samfundet
2. Sikre stærke forbindelser og dialog med det omgivende samfund. Det skal opnås ved at:
• samarbejde tæt med den danske uddannelsessektor med henblik på at bidrage til et forskningsbaseret vidensgrundlag og sammenhæng i det nationale uddannelsessystem
• styrke formidling af fagenes viden og fakultetets bidrag til den offentlige debat og samfundets
dannelsesgrundlag og sikre tilstedeværelse i brede folkeoplysende og dialogiske sammenhænge
3. Styrke samarbejdsrelationer og opbygge konkrete partnerskaber med arbejdsmarkedet til glæde
for de studerende. Det skal opnås ved at:
• engagere sig i og lytte til de problematikker, som gør sig gældende i samfundet, eksempelvis
etiske-, interkulturelle-, samt digitale udfordringer
• styrke dialogen med aftagere om kandidaternes nuværende og fremtidige kompetencer, så de
studerende blandt andet opnår organisations- og virksomhedsforståelse, som ruster dem til
arbejdsmarkedet
• udvikle nye formater og rammer for undervisningen, så de studerende har mulighed for at arbejde
innovativt og inddrage relevante ekstra-curriculære aktiviteter i uddannelsen
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4. ORGANISATION OG CAMPUS
En smidig organisationsstruktur og et solidt økonomisk fundament er vigtige forudsætninger for fakultetets samlede virke. Arts er en stor og kompleks organisation præget af mange fagligheder, decentrale og centrale funktioner og mange understøttende specialiserede funktioner. Den fortsatte udvikling af fakultetets styrkepositioner
inden for forskning og uddannelse afhænger af, at alle medarbejdergrupper og funktioner på tværs af fakultetets enheder forenes i et professionelt, tæt og tillidsbaseret samarbejde til gavn for den fulde udfoldelse af fakultetets udviklingsmuligheder. Fakultetet vil derfor fortsætte udviklingen af de tætte, tværgående samarbejdsbånd. Fakultetet vil tillige tilbyde et attraktivt arbejdsmiljø, der er kendetegnet ved gennemsigtige karriereveje,
diversitet og lige muligheder for alle.

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Arts vil
1. Arbejde på at skabe et inspirerende arbejdsmiljø baseret på bæredygtighed og demokrati.
Det skal opnås ved at:
• skabe et attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle
• videreudvikle et effektivt og smidigt samarbejde mellem de videnskabelige fagmiljøer og de
teknisk/administrative medarbejdere
• understrege vigtigheden af bæredygtighed i organisatoriske, digitale og fysiske løsninger
• styrke en dialogbaseret, transparent og anerkendende ledelsesstruktur via kommunikation og
samarbejde på tværs af organisationen
2. Forstærke fokus på diversitet. Det skal opnås ved at:
• intensivere indsatserne ift. rekrutteringsprocesser, karriereudvikling og andre relevante områder
med henblik på at skabe lige muligheder for alle
• sikre diversitet og ligestilling i alle fakultetets aktiviteter
• understrege vigtigheden af mobilitet på alle niveauer, samt tiltrække dygtige nationale og
internationale medarbejdere
3. Skabe plads for karriereudvikling. Det skal opnås ved at:
• sikre fakultetets videnskabelige- og administrative personale mulighed for løbende at udvikle
deres kompetencer
• udvikle klare og attraktive karriereveje på alle niveauer
• tilbyde karriererådgivning og vejledning for forskere på tidlige karrieretrin
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