
 

Personalepolitik for campusansatte på Aalborg Universitet Esbjerg 

Campus’ værdier sætter fokus på trivsel og udvikling, og den måde hvorpå campus ledes. 

Værdierne afspejler sig klart og entydigt i overvejelser, beslutninger og handlinger i den enkeltes 

hverdag. Som udgangspunkt har vi samme mission, vision og værdier som AAU. De særlige punkter 

for Aalborg Universitet Esbjerg er ”flettet ind” i den overordnede politik og står i kursiv. 

 

Aalborg Universitets mission, vision og værdier 

 

I missionen beskrives, hvorfor Aalborg Universitet er sat på jorden, mens visionen opstiller mål for 

universitetet. Værdigrundlaget indeholder dels de særlige værdier ved Aalborg Universitet og dels 

de almindelige værdier, universitetet bygger sin hverdag på. 

 

Mission for Aalborg Universitet 

AAU har til formål at udbyde uddannelser og udføre forskning inden for humaniora, 

ingeniørvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. AAU har som et 

ungt, internationalt orienteret netværksuniversitet til formål at bidrage til det globale samfunds 

viden, og det danske samfunds velstand, velfærd og kulturelle udvikling og til at understøtte 

regional vidensspredning og udvikling. Det sker gennem forskning, forskeruddannelse, 

forskningsbaseret uddannelse, forskningsbaseret myndighedsbetjening og udveksling af viden med 

vore omgivelser, alt sammen ind til højeste internationale niveau. 

Inden for denne ramme har AAU en særlig mission inden for: 

 Problembasering  

 Tværfaglighed  

 Innovation. 

Den problembaserede tilgang sikrer universitetet et tæt samspil mellem teori og praksis, bringer 

uni-versitetet og det omgivende samfund tættere sammen og træner de studerende i 

løsningsorienteret adfærd gennem anvendelse og udvikling af den problembaserede 

projektarbejdsform. AAU er at fin-de blandt verdens absolut førende universiteter inden for 

problembaseret projektarbejde. 

Tværfaglighed i forskning og uddannelse er en udløber af den problembaserede tilgang og en af 

AAU’s styrker og særlige ansvarsområder. 
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Den innovative tilgang, der vokser ud af den problembaserede, tværfaglige tilgang og, skal 

garantere universitetet en fremtrædende plads som vidensskabende og kulturbærende institution, der 

bidrager til teknologisk, økonomisk, social og kulturel innovation i samfundet gennem 

entreprenørskab og over-førsel, formidling og udveksling af viden. AAU skal fastholde sin position 

som et af Europas stærke innovative universiteter. 

Vision for Aalborg Universitet 

Et helt universitet 

AAU vil udbygge sin position som et universitet med et attraktivt internationalt orienteret 

forsknings- og læringsmiljø, der udbyder alle de uddannelser, der er kendetegnende for et moderne 

universitet, og bedrive tværfaglig forskning, der slår bro over faggrænser og er med til at opbygge 

Danmark som videnssamfund. 

Et centrum for videnskab og læring 

AAU vil skabe et miljø, hvor forskning og forskningsbaseret undervisning vægtes højt og spiller 

sam-men som ligeværdige aktiviteter, og hvor studerende og forskere får tilfredsstillet deres 

videnskabelige nysgerrighed og udviklet sig så langt, deres vilje og evner rækker i tæt interaktion 

med hinanden og med det omgivende samfund. 

En attraktiv og kollegial arbejdsplads 

AAU vil fokusere på medarbejdernes og de studerendes trivsel ved at skabe et attraktivt studie- og 

arbejdsmiljø, hvor høj faglig kompetence går hånd i hånd med trivsel, engagement og arbejdsglæde. 

Aalborg Universitets værdier 

AAU opfatter det som en grundlæggende værdi at gå nye veje inden for forskning, uddannelse og 

udveksling af viden med vores omgivelser. 

Der findes et sæt af værdier, der adskiller Aalborg Universitet fra andre universiteter, og som har 

været med til at skabe universitetets særlige virksomhedskultur. Værdierne, der er udviklet over 

årene, er fokuseret omkring: 

Kreativitet 

AAU opfatter det som en grundlæggende værdi at gå nye veje inden for forskning, uddannelse og 

udveksling af viden med vores omgivelser. 

Særligt for Campus Esbjerg: 

 



Alle ansatte bidrager aktivt til kreativiteten og udviklingen af Campus, Aalborg Universitet Esbjerg. 

Alle kan udvikle sig gennem arbejdet, og alle har kapacitet til at vokse med opgaverne.  

Det betyder at: 

 Vi afliver sætninger som ”det har vi prøvet før - dur ikke” – vi er derimod åbne overfor nye 

ideer og nye måder at tænke og handle på. 

 Der gives mulighed for faglig og personlig udvikling i takt med, at arbejdets metoder og 

indhold ændres – bl.a. via kurser og videreuddannelse. 

 Vi deler vores viden og succeser med hinanden.  Vores fejl betragter vi som konstruktiv ny 

læring.  

 

Åbenhed 

Universitetet betragter åbenhed som en forudsætning for den fortsatte udfoldelse af universitetets 

kreative og innovative potentiale. Dette indebærer åbenhed for dialog, nye tanker og ideer, for 

konstruktiv kritik og anderledes opfattelser. 

Særligt for Campus Esbjerg: 

 

Det gode samarbejde er vores fundament. Vi indgår alle i samarbejdet med en åben og konstruktiv 

indstilling og ud fra en holdning om, at vi gensidigt har brug for hinanden. Vi respekterer og er 

lydhøre overfor hinanden som kolleger og som ledere.  

Det betyder at: 

 Information er en ret og pligt for alle. 

 Vores kommunikation er ærlig, åben, troværdig og forståelig. 

 Vi forpligter hinanden på at skabe en arbejdsplads, hvor alle kan og tør komme til orde. 

 

Samarbejde 

Samarbejde bør være præget af tillid og respekt og samtidigt være grænseoverskridende og 

sporsættende i en stadig søgen efter nye former, områder og partnere. 

 

 

Særligt for Campus Esbjerg: 



Vi indgår alle i et arbejdsfællesskab, hvor vi taler til og med hinanden - ikke om hinanden.  

 

Det betyder at: 

 Vi har tillid til, at alle udfører deres arbejde ordenligt – og vi stoler på hinanden. 

 Vi oplever hinanden som positive holdspillere - til trods for forskellige arbejdsfunktioner. 

 Saglig og faglig uenighed er legal - og kritik skal fremføres overfor rette vedkommende.  

 Alle ansatte omtaler Aalborg Universitet på en konstruktiv måde. 

 

Vi sætter fokus på arbejdsglæde, da vores humør og engagement har stor betydning for vores 

dagligdag og opgaveløsning.  

Det betyder at: 

 Vi sikres størst mulig indflydelse på eget arbejde bl.a. gennem ansvarlighed, kompetencer 

og tillid. 

 Indflydelse på eget arbejde, meningsfulde job, feedback og anerkendelse prioriteres højt på 

Campus, Aalborg Universitet Esbjerg.  

 Vi tager ansvar for os selv og for andre ved at sætte fokus på arbejdsglæde og trivsel. 

 

 Ingen medarbejdere udsættes for mobning, (sex)chikane eller vold fra kolleger, ledere eller 

andre 

 

Vores samarbejde er baseret på gensidig tillid og respekt. Vi udviser hensyn og forståelse for 

hinanden som mennesker. Vi tror på, at alle har et grundlæggende ønske om at tage aktivt del i 

arbejdet, i opgaverne og i samarbejdet på arbejdspladsen.  

Det betyder at: 

 Vi optræder alle ansvarligt og respektfuldt over for hinanden- især i de svære situationer.  

 Vi har fokus på det enkelte menneske og giver plads til forskellighed. Forskellighed er en 

styrke.  

 Vi lytter til hinandens synspunkter og giver plads til hinanden.. 

 

 

 



Aalborg Universitets værdigrundlag 

Udover de værdier, der er med til at give Aalborg Universitet sin særlige profil, deler vi en række 

værdier med andre forskningsuniversiteter. Universitetet er således medunderskriver på Magna 

Charta Universitatum, der blandt andet dækker over disse værdier: 

 Forskningsfrihed  

 Ytringsfrihed  

 Uafhængighed af religiøse, politiske eller kommercielle interesser  

 Videnskabelig redelighed og videnskabsetisk integritet  

 Stræben efter videnskabelig og undervisningsmæssig exellence  

 Dannelse gennem videnskab  

 Konstruktiv kritik. 

 

http://www.magna-charta.org/home.html
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