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Kommissorium for styregruppe for etablering af et humanistisk 
og samfundsvidenskabeligt fakultet og integration af SSH og 
STEM i uddannelserne

Baggrund
AAU har en ambition om at være et universitet med en unik og tydelig profil. Viden for verden handler om at 
skabe høj kvalitet i alle aktiviteter, hvor forskning og uddannelser i tæt samarbejde med det omgivende sam-
fund leverer løsninger på de store globale udfordringer og dermed bidrager til en mere bæredygtig fremtid. 

Samtidig er der i samfundet mere og mere brug for Aalborg Universitets måde at bedrive forskning og uddan-
nelse på, fordi de problemstillinger, som verden står over for, bliver mere komplekse hver eneste dag. Man har 
længe erkendt, at de store globale udfordringer kræver samarbejde på tværs af discipliner, miljøer og fagområ-
der for at kunne løses1. Gode eksempler herpå er klimaforandringerne og – helt aktuelt - coronaepidemien. 

AAU har en væsentlig rolle at spille i denne komplekse verden. I kraft af vores problem- og projektbaserede til-
gang til uddannelse og forskning kombineret med vores mange års erfaring med at samarbejde med omverde-
nen har vi helt særlige muligheder for at bidrage til at finde de løsninger, indsigter og erkendelser, der kan sikre 
en bæredygtig fremtid – såvel økonomisk og socialt som miljømæssigt. 

Hvis vi vil være med til at forandre verden omkring os, må vi være parat til at forandre vores egen verden først. 
Det er hundrede af års forskningstraditioner og –kulturer, der har skabt den universitetsverden, vi agerer i nu. 
Men de gamle traditioner og kulturer tager ikke i tilstrækkelig grad højde for de komplekse, globale udfordrin-
ger, vi står over for i dag, og de krav omverdenen stiller til universiteterne for svar på udfordringerne. 

Den for nyligt gennemførte omdømmeanalyse bekræfter, at AAU skal differentiere sig fra de andre danske uni-
versiteter – vi skal have en mere distinkt profil, og vi skal tydeliggøre, at vi er lydhøre over for de krav og for-
ventninger, det omgivende samfund har til os. 

Aalborg Universitet arbejder lige nu med at definere indholdet i og formen på en ny strategi – Viden for verden 
2, der skal være klar til januar 2022. Det er i drøftelserne allerede på nuværende tidspunkt tydeligt, at AAU i 

1 Se fx: Pascal Lamy al., ”Lab-FAB.APP. Investing in the European Future We Want,”Report on the independent High Level Group on 
maximising the impact of EU Research & Innovation programmes (European Commission, July 2017, s. 16). 
Se fx LERU ”Beyond the Horizon: LERU’s views on the 9th Framework Programme for Reseach and Innovation: 
https://www.leru.org/files/LERUs-Views-on-the-9th-Framework-Programme-for-Research-and-Innovation.pdf, June 2017
Se fx  Cesaer and UNICA, “Open letter with recommendations on effective funding for inter- and transdisciplinary research”, November 
2020, https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20201130-open-letter-effective-for-fund-inter-and-transdisciplinary-research.pdf

https://www.leru.org/files/LERUs-Views-on-the-9th-Framework-Programme-for-Research-and-Innovation.pdf
https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20201130-open-letter-effective-for-fund-inter-and-transdisciplinary-research.pdf
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den kommende strategiperiode skal arbejde med at videreudvikle læringsmodellen, fokusere og skabe råderum 
og tage særkendet samarbejde til endnu større højder. Tværvidenskabeligheden skal styrkes, og samarbejdet 
mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejdsområdet skal øges.

AAU’s Bestyrelse og Direktion ønsker at levere på omverdenens krav og at fortsætte det strategiske arbejde 
med at sikre AAU en unik profil og at levere høj kvalitet i alle aktiviteter. Der ønskes samtidig at sikre en kom-
mende strategiperiode, hvor alle kræfter sættes ind på det indholdsmæssige, og hvor de nødvendige organisa-
toriske strukturer, som skal definere og implementere den kommende strategis indhold, er på plads. 

Derfor har AAU’s bestyrelse den 6. januar 2021 efter indstilling fra Rektor besluttet en omlægning af dele af 
AAU’s organisation og uddannelsernes opbygning og faglige indhold:

De besluttede ændringer er2:
 Sammenlægning af Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet til et nyt 

stærkt fakultet med navnet: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (Faculty of Social 
Sciences and Humanities, SSH)

 Integration af SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne

Rektor nedsætter på den baggrund en styregruppe, som får ansvaret for at udarbejde et forslag til Direktionen 
om den konkrete implementering af de besluttede tiltag. Styregruppen kan til dette formål nedsætte én eller 
flere arbejdsgrupper.

Formål
Formålet med projektet er at etablere en mere robust SSH-organisation med bedre muligheder for at udvikle 
fremtidens forskningsområder og uddannelser, og som forskningsmæssigt og økonomisk vil matche STEM-
fakulteterne. SSH-fakultetet skal have unik profil og potentiale til i endnu højre grad at bidrage med dagsorden-
sættende forskning og løsninger på de globale udfordringer. 

Det er desuden formålet at udvikle og implementere rammer for uddannelsernes opbygning og faglige indhold, 
som fremmer de T-formede kompetencer i uddannelserne, hvor de studerende opnår høj faglighed inden for 
eget fagdomæne (den vertikale akse i t-et), men samtidig tilegner sig evnen til helhedstænkning på tværs af ho-
vedområder (den horisontale akse i t-et). 

Styregruppens opgaver

Styregruppen har det overordnede ansvar for:

 at udarbejde en nærmere tids- og procesplan for projektet 
 at sikre inddragelse af medarbejdere, råd og kollegiale organer undervejs i processen
 at sikre højt niveau af forandringskommunikation til medarbejdere undervejs i processen

2 Ud over de to nævnte ændringer har direktionen besluttet at etablere en særlig forsknings- og undervisningsenhed for 
PBL, Institute of Advanced Studies in PBL. Ansvaret for etablering af en PBL-enhed varetages af en særskilt styregruppe 
og er derfor ikke er ikke en del af denne styregruppes ansvarsområde.
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 at nedsætte et antal arbejdsgrupper, som afhængig af arbejdsgruppens virke skal forestå det afsø-
gende og udredende arbejde i forbindelse med projektets forskellige indholdselementer samt udar-
bejde indstilling herom til beslutning i styregruppen 

 at kortlægge og afsøge SSH-aktiviteter på hele universitetet
 at udarbejde en overordnet profilbeskrivelse af det fremtidige SSH-fakultets faglige aktiviteter
 at beskrive SSH-fakultetets fremtidige uddannelses- og forskningsportefølje
 at beskrive den fremtidige organisering af SSH-fakultetets uddannelser, forskning, forskeruddannelse 

og administration
 at kortlægge og analysere den allerede eksisterende integration af SSH- og STEM-kompetencer i uni-

versitetets ordinære uddannelser
 udarbejde rammer for fremtidig integration af SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne 
 udarbejde og igangsætte en implementeringsplan for integrationen af SSH- og STEM-kompetencer i 

uddannelserne 
 at sikre faglig kvalificering af projektets indholdselementer 
 at forberede og gennemføre en effektiv administrativ implementering af de besluttede tiltag, særligt i re-

lation til økonomi, studieadministration, HR, IT og bygninger
 at afdække projektets implikationer, herunder juridiske, økonomiske og personalemæssige forhold mv.
 at sikre opfølgning på projektets resultater.

Styregruppen refererer til Direktionen. Styregruppen udarbejder på baggrund af styregruppens drøftelser og ar-
bejdsgruppernes arbejde indstilling til Direktionen om SSH-fakultetets fremtidige profil, uddannelses- og forsk-
ningsportefølje samt rammer og implementeringsplan for integration af SSH- og STEM-kompetencer i uddan-
nelserne. 

Styregruppens arbejde understøttes administrativt af projektleder Vibeke Pedersbæk, Rektorsekretariatet.

Afgrænsning

Styregruppen har ikke ansvaret for materialer til AAU’s bestyrelse. Dette ansvar ligger hos Rektor.

Styregruppens sammensætning

Styregruppen sammensættes sådan, at den samlet set repræsenterer et overordnet kendskab til alle uddannel-
ses- og forskningsaktiviteter på AAU samt et indgående kendskab til de faglige aktiviteter på Det Humanistiske 
Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

Styregruppens formand har det overordnede ansvar for projektets fremdrift og resultater. 

Medlemmer af styregruppen er: 

 Rektor Per Michael Johansen (Formand)
 Kst. prorektor for uddannelse Jeppe Emmersen
 Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen
 Dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 



   

4

 Dekan Henrik Halkier, Det Humanistiske Fakultet
 Dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Tidsplan

Etableringen af et SSH-fakultet effektueres 1. januar 2022. Arbejdet med udviklingen af rammer for integration 
af SSH- og STEM-kompetencer afventer ansættelse af prorektor og forventes påbegyndt sensommeren 2021. 
Styregruppen udarbejder en nærmere tidsplan for projektet.
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