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Strategiopfølgning 2020 

2020 har, som følge af den vedvarende udfordring fra COVID-19 og nedlukningen, været en 

udholdenhedsprøve for medarbejdere og studerende. På trods af det, er det under COVID-19 

lykkedes at tilbyde undervisning og eksamener, ligesom fakultetet har overholdt sine aftaler og 

fortsat sine mange eksterne samarbejder. I strategiopfølgningen er der udvalgt en række cases, 

som i praksis illustrerer den udvikling, som beskrives i tekst og tal. 

Uddannelse 

Arts udbyder uddannelser med høj videnskabelig kvalitet inden for en bred vifte af fag. Et af 

fakultetets vigtigste bidrag til samfundet er uddannelse af kandidater med en dyb 

kernefaglighed samt tværdisciplinære færdigheder, viden og kompetencer. I løbet af 2020 har 

der særligt været fokus på at levere uddannelser og den bedst mulige online undervisning, så de 

studerende ikke skulle opleve et kvalitetstab på grund af COVID-19 udfordringer.  
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CASE: 

The Digital Curriculum 

Det nystartede undervisningsforløb The Digital Curriculum styrker de digitale færdigheder 

hos undervisere på Arts, så de kan give ny viden videre til de studerende og forberede dem 

på et digitalt arbejdsliv. Stærke digitale evner er i høj kurs på nutidens arbejdsmarked, og de 

studerende skal lære at forstå og udnytte teknologiens hastigt voksende muligheder. 

Undervisere fra nordisk, engelsk og historie er blevet klogere på, hvordan digitale værktøjer 

kan anvendes i eksisterende undervisningsforløb, så de studerende bliver fortrolige med 

mere databaseret læring og brug af computationelle metoder. Hensigten med projektet er 

at klæde de studerende på til i fremtiden at være i stand til at håndtere større 

datamængder, statistisk materiale, navigere kritisk og sikkert i arkivarbejde og forstå store 

mængder feedback fra kunder eller omtaler på sociale medier. Når underviserne er færdige 

med at styrke de digitale færdigheder skal deres erfaringer prøves af i undervisningen.  

Efter første gennemløb er det planen, at undervisere fra endnu flere fag får mulighed for at 

deltage i The Digital Curriculum. Læs mere om The Digital Curriculum: 

https://dighumlab.org/dc/ 

 

COVID-19 situationen har medført en massiv digital udvikling. Tidligere var digital undervisning 

ikke særlig udbredt og i løbet af 2020 lykkedes det at omlægge til udelukkende digitale formater. 

Det betyder desuden, at der i fagmiljøerne nu er identificeret elementer i undervisningen, som 

afvikles bedre digitalt end fysisk som eksempelvis tutorials om programmering.  

FAKTA: 

ECTS-optjening per semester per studerende 

Den positive udvikling i de studerendes ECTS-optjening på bachelorniveau er fastholdt, dog 
synes udviklingen på kandidatniveau at stagnere/falde.  

Bachelor 2018 2019 2020 

Arts 28,7 28,5 29 

 

Kandidat 2018 2019 2020 

Arts 25,1 25,3 25,2 

Kilde: STADS-data. AU Studiers opgørelse over ECTS-optjening samt studenterbestand baseret på målemetoden fra indikator 2 i 
datapakkerne/AU's 

kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. 

Definition: Indikatoren viser de aktive (indskrevne), ordinære studerendes samlede gennemsnitlige optjening af ECTS per semester. 

Optjeningen beregnes på baggrund af de studerendes ECTS-optjening fra studiestart frem til opgørelsestidspunktet. Studerende 
med merit og orlov indgår, mens de, der netop er begyndt på uddannelsen (og derfor har 0 semestre), ikke indgår. Årsopgørelsen 
er beregnet som et gennemsnit af forårssemesteret og det efterfølgende efterårssemester, og for AU i alt er dette vægtet i forhold 
til populationen af bachelorer og kandidater. Studieprogression opgøres forår efter 1. april og efterår efter 1. november. 
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I 2021 og fremefter vil læringen af netop den digitale undervisning blive diskuteret med henblik 
på at implementere de positive erfaringer, så digitale formater fremadrettet bruges i 
undervisningen, der hvor de giver bedst faglig mening.  

 

Forskning 

Forskningsproduktionen og hjemtaget i 2020 er fortsat højt, men det er klart, at COVID-19 

situationen har betydet begrænsninger i forskningsaktiviteterne, da det ikke i samme omfang 

har været muligt at rejse, afholde større konferencer, udføre feltarbejder mv. Det er 

forventningen, at alle disse aktiviteter igen i sidste halvdel af 2021 og begyndelsen af 2022 er 

tilbage på samme niveau, som i 2019. Det samme gælder for mobiliteten af og udvekslingen 

mellem videnskabeligt personale i Danmark og i udlandet. Det sker blandt andet gennem det 

fakultetsinitierede Marie Curie initiativ, hvor unge talentfulde forskere fra hele verden inviteres 

til at sende en ansøgning med Faculty of Arts som vært.  

Som det ses ud af de to case-beskrivelser har der på fakultetet været stor fokus på at sikre gode 

processer omkring forskere, der har haft ønske om at søge bevillinger fra Det Europæiske 

Forskningsråd (ERC).  
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CASE: 

Antikkens rejser og mobilitet (+billede) 

Med afsæt i jødiske skrifter vil Elisa Katariina Uusimäki undersøge, hvad årsagerne var, når 

datidens israelitiske/jødiske folk drog på rejse eller bevægede sig på tværs af antikkens 

middelhavsområde, og hvem de rejsende var. I den forbindelse undersøger projektet 

litterære og kulturelle fremstillinger af rejser og mobilitet i antikke jødiske skrifter, herunder 

tekster fra den hebraiske bibel og andre jødiske kilder fra den hellenistiske og tidlige 

romerske periode. Et af projektets ambitioner er at blive klogere på, hvordan datidens 

befolkning opfattede 'menneskelig mobilitet' – med et særligt blik på, om denne mobilitet 

eller rejse foregik på frivillig vis eller ej.  

'An Intersectional Analysis of Anicent Jewish Travel Narratives' er planlagt til at vare fem år 

og har i 2020 modtaget 1,5 millioner euro af Det Europæiske Forskningsråd.  

FAKTA: 

Hjemtag (nye) af eksterne midler per senior-VIP-årsværk 

 2018 2019 2020 

ARTS 381.073 432.086 436.240 

Kilde: Særkørsel fra AU Økonomi og AU i tal tabel F1A + AU Økonomi vedr. tenure 

Definition: Måler Aarhus Universitets hjemtag (nye) (i årets priser) i af eksterne forskningsmidler fra danske og udenlandske kilder, 
som de fremgår af delregnskab 4: tilskudsfinansieret forskning per senior-VIP årsværk. 

Senior-VIP defineres som: professor + lektor/seniorforsker/seniorrådgiver + tenure track adjunkt + tenure track forsker 

 

Andel internationale senior-VIP-medarbejdere af senior-VIP (antal medarbejdere) 

 2018 2019 2020 

ARTS 17% 17% 20% 

Kilde: Særkørsel fra AU HR + AU i tal tabel F1B + AU HR vedr. tenure. 

Definition: Måler andelen af internationale senior-VIP-medarbejdere relateret til antal senior-VIP-medarbejdere i alt på Aarhus 
Universitet. 

 

Ud over fokus på at hente flere europæiske bevillinger hjem har der også være fokus på at 

konsolidere fundamentet på forskningsområdet. Det betyder blandt andet, at alle 

medarbejdere har deltaget i kurser i forskningsintegritet, så kvaliteten af projekter og 

forskningsoutput også i fremtiden er høj.  

I 2021 arbejdes der fortsat på at forbedre ledelsen i de enkelte forskningsprojekter, tilbud til 

forskere i forhold til store ansøgningsrunder som for eksempel ERC, Sapere Aude og ansøgninger 

om at hente et Grundforskningscenter hjem.  
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Samarbejde og samfundsengagement  

De seneste år har fakultetet arbejdet på at styrke samfundsengagementet gennem tætte 

samarbejder og partnerskaber med interessenter både for forskere og studerende. 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. Derudover arbejdes der målrettet på at give de 

studerende god erfaring med det arbejdsliv, som venter dem, når de dimitterer og på at hjælpe 

de studerende i projektorienteret forløb og til at skrive specialer i samarbejde med 

organisationer eller virksomheder. 

CASE: 

NRGI præsenterer studerende for forretningsforståelse og andelsvirksomhedsformen 

Institut for Kultur og Samfund indledte i efteråret 2020 et samarbejde med energikoncernen 

NRGi om involvering af studerende fra Arts. Foreløbigt har Bachelortilvalget i Humanistisk 

Organisationsudvikling haft besøg af NRGi, der fortalte om koncernen samt introducerede til 

forretningsforståelse samt andelsvirksomhedsformen, der er et af NRGi’s særkender. I løbet 

af vinteren og foråret 2021 er der blevet etableret en række projekter i samarbejde mellem 

NRGi, de studerende og underviserne på tilvalget. Resultatet af projekterne vil blive 

fremlagt for NRGi og samtidig er projekterne en del af eksamen for de studerende. 
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CASE: 

Universitetsstuderende løser opgaver for vestjyske virksomheder  

For virksomheden Dangro Nordic i Vorgod-Barde er en udfordring at ændre til en mere 

miljøvenlige emballage,  sammensætningen af klimavenlige produkter og at producere det 

hele med grøn energi. Noget andet er at få fortalt kunder – og potentielle kunder - om den 

grønne omstilling. Det er ikke altid at tiden slår til, selvom man gerne som virksomhed vil 

signalere og kommunikere sin grønne profil. Derfor bød Dangro Nordic sammen med otte 

andre virksomheder ind med en case-beskrivelse, da studerende på Aarhus Universitet 

gennem et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd tilbød at komme med 

løsningsforslag til kommunikationsudfordringer i kommunens virksomheder. De 

problemstillinger, som virksomhederne ønskede belyst, var for eksempel input til 

kommunikationsstrategi, digital markedsføringsstrategi og branding af virksomheder med 

fokus på bæredygtighed. Faculty of Arts har i flere år kørt en såkaldt Case Competition for 

studerende på forskellige uddannelser under overskriften Stay Relevant, og i 2020 leverede 

studerende fra international virksomhedskommunikation løsningerne.  

 

 

Taget fra https://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/studerende-fra-aarhus-universitet-skal-

hjaelpe-virksomheder-fra-ringkoebing-skjern/  

FAKTA: 

Antal specialer udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor 

 2018 2019 2020 

ARTS 54 80-124 188 

Kilde: STADS (AU Uddannelse leverer data) 

Definition: Måler antal specialer udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor. 

 

  

https://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/studerende-fra-aarhus-universitet-skal-hjaelpe-virksomheder-fra-ringkoebing-skjern/
https://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/studerende-fra-aarhus-universitet-skal-hjaelpe-virksomheder-fra-ringkoebing-skjern/
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Antal studerende i projektorienterede forløb i en privat eller offentlig organisation 

 2018 2019 2020 

ARTS 553 639 651 

Kilde: STADS (AU Uddannelse leverer data) 

Definition: Måler antal bachelor- og kandidatstuderende, der som led i deres uddannelse deltager i opgaveløsning eller ”praktik” i 
en privat eller 

offentlig organisation (projektorienterede forløb). 

 

Andel af dimittender fra AU, der ansættes i den private sektor 

 2018 2019 2020 

HUM 42% 44% 48% 

Kilde: UFM's datavarehus. AU Uddannelse gennemfører datatræk. 

Definition: Måler andelen af dimittender fra AU, der ansættes i den private sektor. Omfatter kandidater, master, HD-uddannelser 

og ph.d. (2020 tallene afspejler virkeligheden i 2018) 

 

I 2020 har der også været fokus på samarbejdet med fakultets alumner både i forhold til at sikre 

brugen af alumne data og sikre, at alle studerende modtager tilbud om at blive AU-alumner ved 

afsluttet uddannelse. Der udover er der arbejdet med at styrke forbindelsen til små og 

mellemstore virksomheder blandt andet gennem projektet Akademiker i Erhvervslivet. I 2021 

fortsættes initiativer, som bygger bro mellem studie- og arbejdsliv ligesom, der arbejdes med at 

give alumner mulighed for at blive gæsteundervisere.  

Organisation 

Faculty of 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. 
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CASE: 

Nyt diversitets- og ligestillingsudvalg på Arts  
Diversitetsudvalget på Arts skal give råd om, hvordan diversiteten på fakultetet kan 
fremmes blandt ved at rådgive dekan og fakultetsledelse, så der rekrutteres flere kvinder til 
faste VIP-stillinger.  

Diversitetsudvalget holdt sit konstituerende møde i maj 2020, og professor Dorthe Staunæs 
fra DPU blev valgt som forperson. Dorthe Staunæs er endvidere Arts’ repræsentant i 
universitetets diversitetsudvalg sammen med institutleder Bjarke Paarup fra IKS. I 
kommissoriet lægges der op til, at der skal ske et forpligtende samarbejde med ledelse og 
medarbejder om diversitetstænkning i karriereveje, rekruttering og talent-scouting.  

 

FAKTA: 

 2018 2019 2020 

 Kvinder  Mænd Kvinder  Mænd Kvinder  Mænd 

Anden 
VIP 

49% 51% 53% 47% 61% 39% 

Ph.d. 58% 42% 61% 39% 63% 37% 

Postdoc 63% 37% 56% 44% 65% 35% 

Adjunkt 54% 46% 57% 43% 45% 55% 

Lektor 46% 54% 44% 56% 45% 55% 

Professor 
MSO 

35% 65% 37% 63% 36% 64% 

Professor 35% 65% 39% 61% 41% 59% 

Ialt 50% 50% 51% 49% 53% 47% 

Kilde: AU HR. Tal er trukket i marts 2021 i forbindelse med Årlig opfølgning på data vedr. ligestilling på AU. 

I 2020 er der også på alle tre institutter ansat viceinstitutledere, så alle institutter nu har to 

viceinstitutleder, som assisterer institutlederen i det daglige arbejde med stillingsbesættelse, 

uddannelse og forskning. I 2021 vil der særligt være fokus på sammensyning af administration 

(ACA) og institutterne, så opgaver omkring driften løses på en tilfredsstillende måde. Derudover 

er der et vedvarende fokus på det psykiske arbejdsmiljø - opfølgning APV, god tone og 

håndtering af krænkende adfærd. 

Baggrund 

Aarhus Universitet vedtog 13. december 2019 strategien for 2020-2025, og fakultetsledelsen på 

Arts har i juni 2020 vedtaget strategi for Faculty of Arts for perioden 2020-2025. 

Fakultetsstrategien har en tæt sammenhæng til AU’s overordnede strategi. 
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