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Spørgsmålskatalog - Campus 2.0 efteråret 2018 
 
 
 
Formålet med dette katalog er at sætte gang i en drøftelse blandt medarbejdere og 
studerende på hele fakultetet om, hvilke overordnede ønsker og behov det er vigtigt 
allerede nu at få tænkt ind i AU’s fremtidige fysiske rammer: Hvilke nuværende faciliteter og 
rammer er vigtige at videreføre, og hvilke savnes på campus i dag? Og hvis vi tager et kig i 
krystalkuglen: Hvilke helt nye muligheder og behov med indvirkning på de fysiske rammer 
forudser vi vil opstå i de kommende 5-10 år? 
 
Fakultetsledelsen har inden for 6 overordnede temaer formuleret en række spørgsmål, som 
I kan se nedenfor, og som vi gerne vil have jeres input til senest d. 23. oktober. Hvis I på et 
senere tidspunkt ønsker at melde gode idéer ind i processen, er I altid velkomne til at sende 
en mail til nycampus.bss@au.dk. 
 
Fakultetsledelsen har også besluttet, hvad der som udgangspunkt ikke er til diskussion:  
• Der bliver omtrent det samme antal m2 som nu - med mindre vi forudser en væsentlig 

ændring i antal medarbejdere eller studerende 
• VIP og studerende skal være tæt på hinanden - dvs. ingen forsknings- og undervisnings-

”siloer” 
• De studerende og medarbejderne skal færdes på begge sider af Nørrebrogade i både 

Universitetsparken og den nye Universitetsby, så der skabes liv og aktivitet begge steder 
 
Med dette afsæt vil vi opfordre til, at der bliver sat gang i nogle gode diskussioner i alle 
hjørner af fakultetet, og vi ser frem til at modtage jeres input. 
 

Mvh. 
 
Thomas Pallesen  Anja Zimmerdahl Hansen 
Dekan   Projektleder 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer skabe et godt arbejdsmiljø 
for medarbejdere og studerende? 
 
Formål 
At skabe forudsætninger for rekruttering og fastholdelse af talentfulde medarbejdere og 
studerende 
 
 

• Hvordan skaber vi de bedste undervisnings- og forskningsmiljøer? 
 

• Hvilke faciliteter er vigtige for et godt arbejdsmiljø? 
 

• Hvordan skaber vi et godt fagligt og socialt studiemiljø for de studerende – både i 
Universitetsbyen og i Universitetsparken? 
 

• Hvordan skaber vi gode betingelser for studenterforeningerne? 
 

• Hvordan hjælper vi bedst medarbejdere og studerende med at få svar på spørgsmål om it-
support, bibliotek, studie- og karrierevejledning, vejvisning etc.? 
 

• Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. de studerende, som går på vores efter- og 
videreuddannelser? 

 
 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme sammenhængen 
mellem forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og 
studerende? 
 
Formål 
At skabe de bedste forudsætninger for den forskningsbaserede undervisning, som er en af vores 
vigtigste kerneydelser 
 

• Hvordan kan de fysiske rammer for undervisningen fremme sammenhængen mellem 
forskning og undervisning og interaktionen mellem VIP og studerende? 
 

• Hvordan kan der skabes naturlige mødesteder for studerende og medarbejdere uden for 
undervisningslokalet? 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte såvel aktuelle 
som fremtidige undervisningsformer samt uddannelses- og 
forskningssamarbejder? 
 
Formål 
At bidrage til, at vi kan levere tidssvarende og fremtidssikret undervisning og forskning af højeste 
kvalitet 
 

• Hvordan kan det fysiske miljø understøtte såvel aktuelle som fremtidige 
undervisningsformer, herunder store forelæsningshold? 
 

• Hvordan kan de fysiske rammer understøtte forskningssamarbejder, herunder større 
forskningskonferencer? 
 

• Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer understøtte fremtidens samarbejder om 
uddannelser og forskning, både internt på institutterne og mellem institutterne? 

 
 
 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer sikre sammenhæng og 
trafik af medarbejdere og studerende mellem Universitetsbyen og 
Universitetsparken? 
 
Formål 
At skabe et levende campus med optimal udnyttelse af faciliteter på tværs af Nørrebrogade 
 

• Hvilke rammer vil motivere til at skabe den ønskede sammenhæng og trafik af 
medarbejdere og studerende? 
 

• Hvilke faciliteter og aktiviteter kunne få studerende og medarbejdere til at bruge campus 
udenfor arbejdstiden? 
 

• Hvilke nuværende faciliteter og rammer er vigtige at videreføre, og hvilke savnes på 
campus i dag? 
 

• Skal vi placere vigtige servicepoints og faciliteter på hver sin side af Nørrebrogade, så der 
skabes bevægelse af medarbejdere og studerende under Nørrebrogade? Fx placere et 
fælles bibliotek i Universitetsbyen og studievejledningen for alle i Universitetsparken – 
eller omvendt? 
 

• Eller skal vi etablere et ”Single Point of Contact” centralt i enten Universitetsbyen eller 
Universitetsparken, og så placere de studerendes undervisning og attraktive studiepladser 
i både Universitetsbyen og Universitetsparken, så alle medarbejdere og studerende 
færdes på begge sider af Nørrebrogade? 
 

• Hvordan gør vi Universitetsparken mere spændende at opholde sig i? 
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Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer fremme samarbejdet og 
samspillet med det omgivende samfund? 
 
Formål 
At tilføre såvel forskning som undervisning værdi, sikre praktikpladser, specialesamarbejder, 
studiejobs mv. og synliggøre vores aktiviteter i omverdenen 
 
 

• Hvordan kan der i Universitetsbyen og Universitetsparken skabes fysiske rammer, som 
understøtter kontakten mellem erhvervsliv og studerende, herunder iværksætteri og 
store erhvervskonferencer? 
 

• Hvor på campus skal erhvervslivet inviteres til at bo: midt i hjertet af campus eller i 
periferien? 
 

• Hvordan kan vi gøre det attraktivt for byens borgere at færdes på campus samt deltage i 
aktiviteter og benytte sig af faciliteter på campus? 
 

• Hvordan hjælper man bedst besøgende udefra med at få let kontakt til forskere, 
studerende, deltage i kurser, arrangementer, konferencer, møder etc.? 

 
 

 

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer videreudvikle universitetet 
som internationalt campus? 
 

Formål 
At gøre det lettere at rekruttere såvel fremragende forskere som talentfulde studerende fra 
udlandet og fastholde de internationale medarbejdere og studerende, vi allerede har 
 

• Hvad skal der til for at AU kan videreudvikle sig som en international campus? 
 

• Hvilke særlige behov gør sig gældende ift. internationale studerende, medarbejdere og 
gæster? 
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