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Aarhus Universitet 1978-2003 Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog fortæller om dagligdagen på Aarhus
Universitet i de sidste 25 år. Fra dag til dag synes man måske ikke, der sker de store ændringer, men når man

pludselig får et spand på 25 år, kan man se, at intet - næsten - er som det var dengang.

På de store linjer er det mærkbart, at universiteternes rolle i samfundet er blevet en anden. I den første del af
1900-tallet, hvor Aarhus Universitet kom til, blev det både geografisk og i overført betydning placeret "oppe
på bjerget". Men i begyndelsen af 2000-tallet eksisterer denne noget ophøjede status ikke længere. I dag
spiller universiteterne med i samfundslivet, erhvervslivet, kulturlivet - ja, alle de liv, der udfolder sig i et

moderne samfund.

Igennem 900 år har universiteternes kerneydelser været uddannelse og forskning. Nu stilles der flere
forventninger til, hvad de kan præstere, og i Danmark er det også blevet universiteternes forpligtelse at sørge

for, at forskningen kan bidrage til at støtte det danske erhvervsliv i en stadig mere omfattende global
konkurrence.
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