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Ambassadørbesøg 
Politik for ambassadørbesøg på AAU 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

AAU modtager med jævne mellemrum anmodninger om værtskab for ambassadørbesøg fra såvel danske 
ambassadører i udlandet som ambassadører i DK. Det er AAU’s holdning, at vi gerne tager imod disse 
besøg, da de er med til at styrke universitetets internationale samarbejde. Politikken beskriver, hvem der 
tager imod på hvilket niveau. 
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INDHOLD 

Rektorsekretariatets rolle 
I alle tilfælde hvor AAU kontaktes med henblik på ambassadørbesøg skal Rektorsekretariatet orienteres 
om denne henvendelse. 

Henvendelse om ambassadørbesøg 
Samtlige henvendelser om ambassadørbesøg skal drøftes med Rektorsekretariatet med henblik på vurde-
ring af behovet for rektoratsdeltagelse. 

Strategisk vigtige lande 
Som udgangspunkt modtager rektoratet ambassadører fra alle G8-lande*, de nordiske lande samt lande, 
der er strategisk vigtige vækstøkonomier (Kina, Brasilien, Sydkorea, Sydafrika, Indonesien og Indien). 
Derudover inddrages øvrige relevante medlemmer af universitetsledelsen efter behov og faglig interesse. 
Desuden modtager rektoratet ambassadører fra strategisk vigtige lande.  
 

Øvrige lande 
Besøg af ambassadører fra øvrige lande modtages som hovedregel på direktionsniveau, og der vælges et 
direktionsmedlem, hvis fakultet har fagområde(r), som er særligt relevante ift. nationen. Der tages dog hver 
gang en vurdering, da der kan være saglige argumenter for et rektormøde, selv om det pågældende land 
ikke falder inden for ovennævnte kategori. Vigtige parametre i denne vurdering vil være omfanget af AAU’s 
forskningssamarbejde og studenterudveksling med det pågældende land, samt om der i øvrigt er særlige 
politiske eller forskningsmæssige aspekter eller personlige relationer, som skal iagttages. 

Øvrige medarbejdere fra ambassader 
Besøg af øvrige medarbejdere fra udenlandske ambassader i Danmark håndteres internt af det hovedom-
råde/ den afdeling, der har relevans for besøget. 
 
*USA, Canada, Italien, Frankrig, Tyskland, Japan, Storbritannien og Rusland 

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

Politik er udarbejdet af Rektorsekretariatet medio juni 2017. 

OVERORDNEDE RAMMER 

Ingen. 

KONTAKT / ANSVAR 

Rektorsekretariatet, Fredrik Bajers Vej 5, 9220 Aalborg Øst. 9940 9940, rektorsekretariatet@adm.aau.dk 

BEGREBSDEFINITIONER 

Ingen. 

BILAG 

Huskeliste omkring praktik i fm. ambassadørbesøg (link til bilaget) 
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