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Kommissorium for erhvervsudvalget på Institut for Kommunikation og
Kultur
Formål
Erhvervsudvalget på Institut for Kommunikation og Kultur har til formål at øge instituttets dialog og samarbejde med det private erhvervsliv, civilsamfund og offentlige institutioner.
Erhvervsudvalget har til opgave at
 Kvalificere og prioritere instituttets strategiske indsats for at styrke samspillet
med det omkringliggende samfund
 Udvikle og kvalificere rammerne for instituttets samspil med det omgivende
samfund på forsknings- og undervisningsområdet
 Bidrage til en systematisk videndeling og udbredelse af best practise i forhold
til eksisterende og potentielle typer af erhvervssamarbejder
 Understøtte forankringen af samfunds- og erhvervsrettede initiativer på afdelingsniveau
 Rådgive og kvalificere institutlederens drøftelser i Arts Erhvervsudvalg og Advisory Board.
Medlemmer
Instituttets erhvervsudvalg udgøres af den samlede institutledelse. Instituttets viceinstitutleder med ansvar for erhverv er forperson for udvalget.
Udvalget kan nedsætte ad hoc-grupper. Dette for eksempel ved sager relateret til en
konkret opgaveløsning eller særlige strategiske initiativer.
Den praktiske planlægning af erhvervsudvalgets arbejde
 Udvalget mødes hvert kvartal. På mødet informeres om og gives input til arbejdet i Aarhus Universitets Erhvervsudvalg og Arts’ Erhvervsudvalg
 Udvalgsmøderne danner endvidere ramme for drøftelser og beslutninger vedr.
strategiske indsatser og prioriteringer på erhvervsområdet.
 Der kan gennemføres skriftlige høringer/sager pr. e-mail mellem udvalgets
møder.

IKK's ledelsessekretariat
Aarhus Universitet
Langelandsgade 139
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: dac@au.dk
Web: cc.au.dk/ominstituttet/medarbejdere
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Ledelsesekretariatet understøtter udvalget og udarbejder bilag, sagsfremstillinger etc. til udvalgets møder.
Kommissoriet revideres ét år efter dets ikrafttrædelse med henblik på en tilpasning på baggrund af de indhentede erfaringer.
Såfremt der viser sig behov for det kan afdelingskonsulenter inddrages i den
administrative understøttelse af instituttets erhvervsudvalg gennem etablering
af et administrativt koordinationsudvalg.

Erhvervsudvalget på Institut for Kommunikation og Kultur placering ift.
øvrige erhvervsrettede aktiviteter på Aarhus Universitet
Erhvervsudvalget på Institut for Kommunikation og Kultur samarbejder med de erhvervsudvalg, der er nedsat på Arts og Aarhus Universitet. Organiseringen på de enkelte organisatoriske niveauer er skitseret i det følgende.
Aarhus Universitets Erhvervsudvalg
 AU har selvstændigt erhvervsudvalg der rådgiver universitetsledelsen. Forperson for udvalget er universitetets erhvervsdirektør. Mødefrekvens: En gang
om måneden
Arts’ Erhvervsudvalg


Fakultetsledelsen fungerer som erhvervsudvalg på fakultetsniveau. Mødefrekvens: Cirka tre gange pr. semester

Arts’ Erhvervsudvalg har nedsat en erhvervskoordinationsgruppe, der har til opgave at
supportere dette


I Erhvervskoordineringsgruppen på Arts sidder dekansekretariatets erhvervsrådgiver, rådgivere/konsulenter fra institutterne, en repræsentant fra Arts
Karriere, en repræsentant fra Erhvervssamarbejde & Teknologioverførsel, en
repræsentant fra Arts Kommunikation samt erhvervskonsulenterne på Afdeling for Antropologi og Afdeling for Informationsvidenskab. Mødefrekvens:
Cirka tre gange i semestret som opfølgning på møder i Arts’ Erhvervsudvalg

Ud over de ovenfor beskrevne udvalg samarbejder udvalget med
IKKs aftagerpanel – og fora
Erhvervsudvalget på Institut for Kommunikation og Kultur er som udgangspunkt et
orienteringsorgan i forhold til aftagerpanel og -fora. Udvalget kan på eget initiativ
træffe beslutning om at behandle input fra aftagerpanel- og fora med henblik på kvalificering af udvalgets opgavevaretagelse.

