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Samarbejde på tværs tackler verdens
store udfordringer
AAU i tal og fakta

ANDRÉ ROGACZEWSKI,
NETCOMPANY:
KANDIDATER FRA AAU ER
PÅ TOPNIVEAU
PBL: Aalborgmodellen ruster studerende
til (erhvervs)livet
Patienter på pensum skaber unikke læger
Økonomistudie med gode karriereudsigter
Studerende tackler globale udfordringer
i megaprojekter

METTE FJORD SØRENSEN,
DANSK INDUSTRI:
AAU ER INDUSTRIENS
YNDLINGSEKSEMPEL

At se et universitet som en institution, der alene forsker og uddanner,
er i dag en alt for snæver og uambitiøs opfattelse. Som universitet er
det også vores opgave at være med til at skabe fremdrift, samtidig
med at vi løser de store udfordringer, samfundet står overfor.
I en kompleks, globaliseret og i stigende
grad digital verden er samarbejde en af
vores vigtigste nøglekompetencer. Det giver
ikke længere mening at tale om samfund
udelukkende som geografiske størrelser. Vi
er alle i kraft af vores erhverv, interesser,
relationer m.m. en del af flere forskellige
fællesskaber, som går på tværs af fysiske
og faglige grænser.
Når vi vil adressere de helt store udfordringer – klima, ulighed, rent drikkevand, ligestilling, bæredygtig udvikling osv. – griber
naturvidenskaben, sundhedsvidenskaben,
samfundsvidenskaben og humaniora ind
i hinanden.

De er alle en del af en løsning, som skal
findes gennem samarbejde.
På Aalborg Universitet favner vi alle discipliner, og vi vægter samarbejdet både i og
uden for universitetets bygninger meget
højt. Vi skaber meget mere end forskning
og uddannelse. Vi skaber løsninger, fremdrift og udvikling. For alle samfund og for
hele verden.
Velkommen til Aalborg Universitet.
Per Michael Johansen
Rektor, AAU

INTERVIEW

INTERVIEW

INTERVIEW

”Det er vigtigt at forske over
en bred front og hele tiden
dele viden med de bedste
forskere i verden. I den sammenhæng har AAU meget at
være stolte af”

”Kandidater fra AAU er
på topniveau. De er fagligt
dygtige, men også ydmyge
og stolte over at indgå i
en sammenhæng med
andre”

”På AAU har man
en kultur, der betyder,
at forskere og
virksomheder altid
mødes i øjenhøjde og
på fælles grund”

Thomas Bjørnholm
Side 4

André Rogaczewski
Side 12

Mette Fjord Sørensen
Side 18
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THOMAS
BJØRNHOLM

VIDEN I
VERDENSKLASSE
GIVER
INDFLYDELSE

Viden er lig med indflydelse. Så hvis Danmark vil spille en betydende rolle
i verden, skal de danske universiteter være med helt i toppen af det globale
videnssamfund, siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i en af landets
største private fonde Villum Fonden.
- Den position er ikke nem at opnå og holde. For
vi ved aldrig præcis, hvad det er, vi har brug for at
vide om 10 år. Derfor er det vigtigt at forske over
en bred front og samtidig sørge for hele tiden at
være i kontakt med og dele viden med de bedste
forskere i hele verden.
- I den sammenhæng har Aalborg Universitet meget at være stolte af. Et fremragende eksempel
er Frede Blaabjerg, der forsker i effektelektronik
til bl.a. vindmøller, og som i 2019 modtog den
store internationale Global Energy Prize. Hans
forskning har været afgørende for udviklingen af
vindmølleindustrien og viser på glimrende måde,
hvordan nysgerrighed og søgen efter ny viden
kan være med til at forandre verden.
- Netop vindmøllerne viser også, hvilken betydning forskning i verdensklasse har. Et højt indhold af viden i produkterne er en væsentlig faktor
for danske virksomheders succes på markedet.

Og når folk i resten af verden anvender danskudviklede produkter eller teknologier, gør den nye
viden gavn langt ud over landets grænser.
BLÅ BOG – THOMAS BJØRNHOLM

• Cand.scient i kemi og fysik
• Professor, ph.d. i materialekemi
• Præsidiemedlem i Akademiet for
de Tekniske Videnskaber (ATV)
• Forskningsdirektør i Villum Fonden

”DET ER VIGTIGT AT FORSKE
OVER EN BRED FRONT OG HELE
TIDEN DELE VIDEN MED DE
BEDSTE FORSKERE I VERDEN.
I DEN SAMMENHÆNG HAR AAU
MEGET AT VÆRE STOLTE AF.”

AAU INVESTERER I FORSKNINGSTALENTER
AAU etablerede i 2016 et talentplejeprogram, som skal understøtte lysende forskningstalenter. Med økonomisk støtte modner 28 talenter deres spirende forskningsidé, opbygger CV
og netværk samt udvikler deres kompetencer som forskningsledere. De udvalgte talenter
forsker bl.a. i velfærdssystemer, nervebetændelse hos patienter med diabetes, uddannelses
rolle i globaliseringen, anvendelse af lyd i robotter og identifikation af ukendte bakterier
gennem DNA-sekventering.
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FREMTIDENS
BATTERIER ER
BASERET PÅ
SVAMPE
På Aalborg Universitet i Esbjerg har Jens Muff
og Jens Laurids Sørensen igangsat en revolution af, hvordan man lagrer strøm. Som de første
i verden har de to forskere nemlig bygget et
bæredygtigt batteri af biologisk materiale fra
skimmelsvampe.
Hidtil har produktionen af batterier sat et stort
klimaaftryk. Men med et biologisk batteri kan
de aktive svampestoffer dyrkes i sukkervand i et
laboratorium frem for den konventionelle produktion med metaller som lithium eller restprodukter
fra olieindustrien.

Når kapaciteten er opbrugt, kan batteriet desuden
bortskaffes uden miljøskadende virkninger. Væsken
i batteriet ledes blot gennem et rensningsanlæg til
havet, og det faste biologiske stof brændes af.
Aalborg Universitet har modtaget en bevilling på
15 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at
udvikle batteriet og hele konceptet yderligere. Forskerne har foreløbigt fremstillet en prototype, men
målet er inden for tre år at udvikle et stort batteri,
som dels skal kunne oplagre strøm fra vindmøller
og solcelleanlæg og dels kunne afgive strømmen
til elnettet.

AAU-ROBOTTER
HJÆLPER
SENHJERNESKADEDE
Studerende og forskere fra Aalborg Universitet
hjælper i samarbejde med SenhjerneskadeCenter
Nord senhjerneskadede borgere til en lettere hverdag. Når man får en hjerneskade som følge af f.eks.
blodpropper, trafikulykker eller svulster, bliver de
mest almindelige hverdagsgøremål en udfordring.
Men med specialdesignede robotter kan borgerne
igen få mere kontrol over deres hverdag.
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De avancerede robotter er personlige forstået
på den måde, at den senhjerneskadede selv er
meddesigner af robotten, så den passer til netop
hans eller hendes behov. Forskerne bag projektet
har inddraget borgerne i hele processen lige fra
identificering af behov over design og produktion
til programmering af den individuelle robot. På
den måde kan forsker og borger i samarbejde
udvikle et skræddersyet hjælpemiddel til den
enkelte bruger.
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AAU-ANTENNE
FÅR VIGTIG
ROLLE I 5GNETVÆRKET
Professor Gert Frølund har forsket i trådløse signaler,
siden mobiltelefoner stadig var få og dyre. Gennem
mange års forskning på Aalborg Universitet har han formået at bringe sine forskningsresultater og innovative
idéer ind i produkter, vi alle bruger hver eneste dag.

SAMARBEJDE PÅ
TVÆRS TACKLER
VERDENS STORE
UDFORDRINGER

Gert Frølund er nemlig faderen til den indbyggede antenne
i vores mobiltelefoner, som har medført designfrihed og
bedre kommunikation ved brug af mobilen. Derudover har
han i samarbejde med sine forskerkollegaer ved Aalborg
Universitet udviklet en metode til at måle effektiviteten af
mobilantenner, der i dag bruges som standardtest over
hele verden.

Klimaforandringer. Datamisbrug. Migration.
Ressourceknaphed.

Den trådløse antenne vil få stor betydning, når 5G-netværket de kommende år skal rulles ud. Basestationerne for
5G-netværket vil formodentlig bestå af hundredvis af små
antenner, som skal sikre højere overførselshastigheder,
lavere energiforbrug, bedre sikkerhed og bredere dækning.

Det gælder også faglige grænser. Ingeniøren er
nødt til at trække på antropologens viden for at
kunne udvikle tekniske nyskabelser, som mennesker har tillid til. Klimaforskeren må tage sociologen med på råd for at finde ud af, hvordan bæredygtige tiltag kan gennemføres i praksis.

I en globaliseret verden er vores problemstillinger komplekse som aldrig før. Så komplekse, at
vi kun kan løse dem, hvis vi arbejder sammen på
tværs af institutioner og grænser.

Med fakulteter inden for alle fem hovedområder
har AAU særligt gode muligheder for at bidrage til
at løse verdens helt store udfordringer. I universitetets fem store tværvidenskabelige forsknings-
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projekter arbejder forskere sammen på tværs af
universitetet med problemstillinger, der netop fordrer viden fra flere og meget forskellige områder.
AAU’S FEM TVÆRVIDENSKABELIGE
FORSKNINGSPROJEKTER:
•
Secure – Sikker brug og opbevaring af data fra
f.eks. vand- og elforsyning, som borgerne kan
og vil stole på.
•
Flow – Migrationsstrømme sammenholdt med
klimaforandringer samt deres indvirkning på
nordeuropæiske samfund.
•
InterHUB – Energi-intelligente bygninger, der
tager højde for menneskers adfærd og ønsker.
•
Exotic – Højere livskvalitet til mennesker med
lammelser ved hjælp af et udvendigt skelet.
•
Community Drive – Nye færdigheder til børn i
fremtidens stadig mere komplekse samfund.
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AAU
I TAL OG
FAKTA

AAU har fakulteter inden for
alle fire hovedområder:

AAU har i alt
20.200 studerende:

• Det Tekniske Fakultet for IT og Design
• Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
• Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige

• 16.900 i Aalborg
• 2.800 i København
• 500 i Esbjerg

Fakultet
• Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
AAU har desuden en tværgående enhed, AAU Innovation, hvis opgave er at styrke entreprenørskab og
innovation og at fremme universitetets vidensamarbejde med omverdenen.

AAU har i alt 3.500
fuldtidsansatte medarbejdere:
• 2.230 videnskabelige medarbejdere
• 1.270 tekniske og administrative
medarbejdere

AAU uddanner årligt:
2.800 bachelorer
• 3.400 kandidater
• 200 ph.d.’er’

En analyse fra det amerikanske eliteuniversitet MIT placerede i 2018 AAU’s
ingeniøruddannelser som Europas bedste og fjerdebedst i verden.
Omkring 50 procent af alle kandidatspecialer på AAU gennemføres i
samarbejde med eksterne partnere. I gennemsnit får 61 procent af AAU’s
dimittender beskæftigelse i den private sektor.
AAU indgår årligt mellem 500 og 600 samarbejdsaftaler med offentlige og
private aktører. DI-undersøgelser udpeger AAU som det danske universitet, der er bedst til at samarbejde med erhvervslivet.
På Times Higher Educations verdensomspændende rangliste for universiteter er AAU placeret som nr. 207 i 2019. Blandt yngre universiteter
(under 50 år) er AAU nr. 18 i verden.
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ANDRÉ ROGACZEWSKI:

KANDIDATER
FRA AAU ER PÅ
TOPNIVEAU

”

DE ER FAGLIGT DYGTIGE, MEN
DE ER OGSÅ YDMYGE OG ER
STOLTE OVER AT
INDGÅ I EN SAMMENHÆNG
MED ANDRE.
ANDRÉ ROGACZEWSKI
Netcompany

En af Danmarks mest succesfulde it-iværksættere tøver ikke med at fremhæve sig
selv som et resultat af Aalborg Universitets særlige læringsmodel. André Rogaczewski, medstifter og administrerende direktør i Netcompany, tilegnede sig under
sin uddannelse på AAU en række kompetencer, som han ofte trækker på i dag, hvor
han står i spidsen for en af Danmarks hurtigst voksende it-virksomheder.
- På Aalborg Universitet tilegnede jeg mig den
problembaserede metode, og jeg lærte i den grad
at arbejde sammen med andre og at strukturere
og afgrænse et projekt. Jeg fik desuden respekt
for, at det ikke altid kun er ens egne ideer, der er
de bedste, men at de måske skal justeres og ikke
mindst udvikles sammen med andre, forklarer
André Rogaczewski.
Rogaczewskis egne erfaringer med AAU har haft
stor betydning for, hvordan han selv rekrutterer

medarbejdere. Her er han super begejstret for
kandidater fra AAU:
- Kandidater fra AAU er på topniveau. De er fagligt dygtige, men de er også ydmyge og er stolte
over at indgå i en sammenhæng med andre. De
har erfaring i at samarbejde fra studietiden, og
selv som nyuddannede er de øvede i at levere
resultater sammen med andre. Og så har de den
rette indstilling: Der er stadig mere, jeg kan lære,
slutter André Rogaczewski.

AAU SÆTTER AFTRYK PÅ ERHVERVSLIVET
Entreprenørskab og innovation er strategiske indsatsområder for AAU. Målrettede tiltag som
inkubatorprogrammer og hjælp til kommercialisering har bidraget til at skabe en række
erhvervssuccesser, der vinder både innovationskonkurrencer og store kontrakter. Blandt
de største succeshistorier findes GomSpace, som producerer nanosatelitter, Solar Sack,
som har designet en pose til at rense drikkevand og endelig SmartGurlz, som står bag en
robot-dukke, der skal lære piger at programmere.
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BLÅ BOG – ANDRÉ ROGACZEWSKI

• Kandidat i datalogi fra AAU 1993
• Medstifter af Netcompany 2000
• Administrerende direktør i
Netcompany siden 2014
• Netcompany leverer it-løsninger
til store og mellemstore virksomheder i hele Nordeuropa og har
afdelinger i seks lande. Virksomheden blev børsnoteret i 2018 og
havde året efter 2.000 ansatte.
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AALBORGMODELLEN
RUSTER
STUDERENDE TIL
(ERHVERVS)LIVET
Aalborg Universitet er ikke som alle andre universiteter. Med sin internationalt anerkendte og
helt unikke model for problembaseret læring
kombineret med omfattende eksternt samarbejde
skiller AAU sig ud fra mængden. Aalborgmodellen, som den kaldes, er universel for alle universitetets institutter og vægter samarbejde og
praksisnært projektarbejde højt.

Med Aalborgmodellen får mange studerende mulighed for at samarbejde med eksterne partnere om
løsning af faglige problemer. Det sker bl.a. gennem
solution camps, hvor de unge hjælper virksomheder
eller myndigheder med at løse konkrete problemstillinger, eller ved projektbørser, hvor private eller
offentlige aktører finder sammen med studerende,
som står over for at skulle skrive projekt.

Aalborgmodellen ruster universitetets studerende
til fremtidens arbejdsmarked ved at gøre dem selvstændige og udruste dem med gode samarbejdsevner. De er analytiske og teoretisk funderede, men
samtidig praksis- og løsningsorienterede – kompetencer som efterspørges i erhvervslivet

Uddannelsernes udadvendte fokus betyder også,
at halvdelen af alle specialer fra AAU bliver udarbejdet i samarbejde med en virksomhed eller organisation og adresserer en konkret problemstilling fra virkelighedens verden. Kandidater fra AAU har således
erfaring med at løse autentiske, faglige problemer,
allerede inden de træder ind på arbejdsmarkedet.

PATIENTER
PÅ PENSUM
SKABER
UNIKKE
LÆGER
På Aalborg Universitet kommer de lægestuderende
helt tæt på patienterne. Det betyder, at der ikke er langt
mellem det, de studerende ved, og det de kan i praksis.
Den afsluttende lægeeksamen er af en censor blevet
kaldt ”den bedste i Danmark”, fordi den tager udgangspunkt i en virkelig konsultation med en virkelig patient.
På kandidatstudiet har de studerende fire semestre, som
udelukkende foregår på et af regionens hospitaler eller i
almen praksis. Forelæsningerne på universitetet er skiftet
ud med dagligt fremmøde til morgenkonference, ambulatorie, stuegang, middagskonference og operationer, og de
studerende skal også arbejde om aftenen og i weekenden
for at stifte bekendtskab med det, man møder som læge
uden for almindelig arbejdstid.
De studerende bruger sammenlagt 72 uger på tre forskellige medicinske afdelinger under deres kandidatstudie.
Sammenlignet med resten af landet har Aalborg Universitets lægeuddannelse mest praktisk klinikerfaring.

TETISREVINU GROBLAA
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MEGAPROJEKTERNE TAGER
UDGANGSPUNKT I EN OVERORDNET
PROBLEMSTILLING MED AFSÆT I FN’S
VERDENSMÅL

ØKONOMISTUDIE
MED GODE
KARRIEREUDSIGTER
Nyuddannede økonomer fra Aalborg Universitet
er eftertragtet arbejdskraft. For AAU’s cand.
oecon’er har ikke alene stor teoretisk viden om
deres fagområde. De formår også at koble deres
forskningsbaserede viden med virkelige problemstillinger og kan derfor fungere selvstændigt fra første arbejdsdag
Den problembaserede tilgang i Aalborg-modellen
betyder nemlig, at de studerende lærer at arbejde
løsningsorienteret og praksisnært. De forstår, at
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løsninger ofte bliver til i samspil med andre, og i
løbet af deres studietid arbejder de studerende i
mange tilfælde sammen med virksomheder om at
løse faktiske problemer.
Arbejdsgiverne – offentlige myndigheder, interesseorganisationer og større eller mindre virksomheder – nævner specifikt, at et stort aktiv hos de nyuddannede AAU-økonomer netop er deres evner til
at anvende teori i praksis fra første dag på jobbet.

STUDERENDE
TACKLER GLOBALE
UDFORDRINGER
I MEGAPROJEKTER
Verden står over for flere globale problemstillinger, der er så komplekse og omfangsrige, at de
kan blive helt afgørende for vores fremtid. Der er
derfor behov for at tage nye metoder i brug, hvis
vi skal finde brugbare løsninger på klodens helt
store problemer.
Det er udgangspunktet for AAU’s megaprojekter,
som dels inddrager studerende fra forskellige
studier i at løse globale udfordringer og dels giver
dem unikke og eftertragtede samarbejdsevner på
tværs af fagområder.

Megaprojekter strækker sig over flere semestre og
tager udgangspunkt i en overordnet problemstilling med afsæt i FN’s verdensmål – ofte defineret i samarbejde med en ekstern partner. Problemstillingen brydes derefter ned i mindre dele, der
materialiserer sig i studenterprojekter. De enkelte
delprojekters resultater føjer hele tiden nye erkendelser til den samlede viden i megaprojektet.
De første megaprojekter blev lanceret i efteråret
2019. De er blevet til i samarbejde med Aalborg
Kommune, der leverer de overordnede problemstillinger under titlerne ’Let at være bæredygtig’
og ’Det cirkulære Nordjylland’.
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Mødet mellem erhvervsliv og forskere er en kilde til udvikling og nye
muligheder. Derfor er samarbejdet med universiteterne vigtigt for de
danske virksomheder, siger Mette Fjord Sørensen, chef for forskning,
videregående uddannelser og mangfoldighed hos Dansk Industri (DI):
- Danske virksomheder kan ikke konkurrere
på pris. Vi skal i stedet satse på at tilbyde mere
forfinede produkter. Bedre produkter med mere
viden i. Det er vi gode til. 50 procent af de produkter, danske virksomheder afsætter på verdensmarkedet, er såkaldt up-market produkter.

METTE FJORD
SØRENSEN

AAU ER
INDUSTRIENS
YNDLINGSEKSEMPEL
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- Samarbejdet med universiteterne er afgørende for, at vi kan holde den position. For det
er i samspillet og dialogen mellem forskere
og virksomheder, at de innovative processer
tager fart og udvikler sig til forretningspotentiale.
- For virksomhederne er det vigtigt, at sådan
et samarbejde foregår i en fælles forståelse.
At forskerne f.eks. er bevidste om, at virksomhederne ikke går ind i et forskningsprojekt for
at publicere videnskabelige artikler, men fordi
de skal kunne bruge den nye viden i deres
forretning.

”PÅ AAU HAR MAN EN
KULTUR, SOM F.EKS. GIVER
EN FORSTÅELSE FOR, AT
PATENTER IKKE BARE
KAN KOMMERCIALISERES
UDEN VIDERE.”
- I den forbindelse er Aalborg Universitet
vores yndlingseksempel. På AAU har man en
kultur, som f.eks. giver en forståelse for, at
patenter ikke bare kan kommercialiseres uden
videre. Man har også en kultur, der betyder, at
forskere og virksomheder altid mødes i øjenhøjde og på fælles grund.
BLÅ BOG – METTE FJORD SØRENSEN

• Cand.scient.pol 2006
• Chef for forskning, videregående
uddannelse og mangfoldighed hos
Dansk Industri

AAU-FORSKNING FORBEDRER DEN OFFENTLIGE SEKTOR
AAU er det danske universitet, som bidrager mest til at videreudvikle den
offentlige sektor. Omkring halvdelen af de 500-600 eksterne samarbejder, som
universitetet indgår hvert år, er med offentlige myndigheder og institutioner.
F.eks. arbejder AAU-forskere sammen med Kommunernes Landsforening og en
række kommuner om at udvikle nye velfærdsløsninger, der bedre og hurtigere
får udsatte borgere i beskæftigelse.
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AAL
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K O N TA K T

VIL DU VIDE MERE OM
SAMARBEJDE MED AAU?
KONTAKT AAU INNOVATION
TLF. 9940 2015
E-MAIL

aauinnovation@adm.aau.dk
WEB

www.aau.dk/samarbejde

