
Entrepreneurship Workship – input til AAU Strategi 
Tirsdag den 10/3 samledes forskere og TAP fra alle 4 fakulteter, AUB og AAU Innovation med henblik på at diskutere 
emnet; ”Hvad er entreprenørskab på AAU?”. De deltagende på workshoppen var sammensat af personer der arbejder 
med entreprenørskab og innovation i forskning, uddannelse og formidling. 

 

Fra Workshoppen var der bred opbakning til følgende overordnede ideer; 

-          Etablering af fysisk og virtuelt miljø, der samler forskning, uddannelse og formidling for at understøtte 
entreprenørskab og samarbejde med omgivelserne. Et fysisk miljø som kan sikre og udvide mulighederne for kreative 
og innovative samspil med hinanden og omverdenen for forskere, undervisere, studerende og eksterne 
samarbejdspartnere, og et miljø som også kan fungere som en indgang til universitetet for eksterne samarbejdspartnere. 
Miljøet skal have en stærk faglig forankring, og være fysisk beboet af forskere med en forskningsinteresse i at følge og/ 
eller interagere med miljøet. Miljøet vil desuden have til formål at have en løbende koordinering med de AAU 
fagmiljøer der ikke er fysisk repræsenteret i miljøet. Miljøet skal desuden være et sted for start-ups, som konkret kan 
arbejde med deres virksomheder under og i forlængelse af studiet. Til at supplere det fysiske miljø foreslås der desuden 
en ”CREATE bus” som et rullende innovationslab, sammensat med udstyr på tværs af teori, metoder, labs og som kan 
understøtte teori-praksis dimensionen ved E-PBL, ved at muliggøre at innovation kommer til praksis, og sammen med 
praksis on-site bedriver forskning/undervisning/intervention. Ideen er bl.a. inspireret af FAB-Lab.   

  

-          Nedsættelse af et PBL Entrepreneurship Faculty som tværfakultært fagfælleskab, bestående af deltagere med 
særinteresse for fremme af entreprenørskab. Der er et tydeligt behov for at sikre videndeling, inspiration og udvikling 
på tværs af de mange initiativer, der allerede pågår i miljøerne dækkende både form og indhold af entreprenørskab, 
innovation og kreativitet, og et PBL Entrepreneurship Faculty vil derfor kunne sikre at dette i højere grad foregår. 
Desuden vil faculty være fundament for etablering af en Task Force af undervisere der arbejder med entreprenørskab og 
som kan inddrages i undervisningen på tværs af universitetet, samt kan inddrages til f.eks brobygnings aktiviteter og 
samarbejder på tværs af andre uddannelsesinstitutioner 

  

- Fokus på og udvikling af en ”Entrepreneurship PBL-model(E-PBL)”, der med udgangspunkt i den didaktik og 
faglighed der arbejdes med i de enkelte miljøer, fremhæver og udvikler PBL til i højere grad at fremme 
entreprenørskab, gennem fokus på handling, implementering og ”enterprising behaviour” i curriculum. E-PBL vil i 
samspil med PBL akademiet sætte fokus på at udvikle PBL, eksempelvis gennem fokus på applikation af viden som 
sidestillet med videnskabsteori.  
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