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Referat af mødet i Akademisk Råd den 9.marts 2017 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer  
 
Dagsordenen blev godkendt. Rådet bad om, at punktet vedrørende Constructive Institut blev 
Det første orienteringspunkt. Det blev nr. 2 efter orientering om økonomi. 
 
Formanden bød velkommen til Krestina V. Christensen, Line Dam Westengaard, Maria 
Kirkegaard Møller og Anna Marie S. Laulund, der er valgt som studenterrepræsentanter 
fra 1. februar 2017, og til Ning De Connick-Smith, der er stedfortræder for Hanne Knudsen 
 fra 1. februar til 31. juli 2017. 
 
 

2. Årsplan for 2017 – årets temaer på Akademisk Råds dagsordner  
 
Der forelå et udkast til en årsplan for 2017, og der blev efterspurgt eventuelle andre emner. Fra  
de studerende var der forslag om ”undervisningskompetencer og kvalitet i undervisningen”. 
Som forberedelse til mødet foreslog dekanen et møde mellem formanden, de studerende samt 
prodekanen for uddannelse og en institutleder for at kvalificere dette emne. Sekretæren indkalder  
til mødet.  
Det var formandens opfattelse, at emnet ”dannelse” skulle handle om akademisk dannelse i  
relation til videnskabsteorifaget. 
Desuden blev emnet ”sammenhæng mellem uddannelse og forskning” nævnt af dekanen, som 
et emne at tage op i efteråret. 
Status på Campus 2.0 tages på et kommende møde, hvor det er relevant. 

  
 

Møde den: Torsdag den 9. marts 2017 kl. 8.30-10.15 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.1/2017) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen,  
Hanne Karina Bruun, Krestina V. Christensen, Ning De Connick-Smith,  
Birgit Eriksson, Martin Friis Andersen, Eva Gulløv, Stefan Iversen, Dorthe Jørgensen  
Niels Nørkjær Johannsen, Jette Baagø Klockmann, Anne Marie S. Laulund,   
Marie Kirkegaard Møller, Mark Sedgwick, Rikke Toft Nørgaard, 
Line Dam Westengaard 
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting  
 
Gæster: Prodekan Niels Lehmann og rådgiver Marie Louise Gammelgaard deltog i dags-
ordenens punkt 3. 
 
Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Katrine Solvang, Dorte Jørgensen 
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14. december 2017 er afsat til 2. seminar om Arts future. 
Med disse tilføjelser blev årsplanen godkendt., idet mødet den 3. maj flyttes til den 10. maj 
 

 
Punkter til drøftelse 
 

3. Status for proces omkring fusion med Det kongelige bibliotek  
Formanden bød velkommen til prodekan Niels Lehmann og Marie Louise 
Gammelgaard, der deltog i sagens behandling.  
 
Niels Lehmann startede med at redegøre for baggrunden for, at AU valgte at 
gå ind overvejelserne om at fusionere med Det kongelige bibliotek. 
 
Derefter refererede han fra møde med rådgivningsgruppen den 1. marts 2017, 
hvis input han samlede op i følgende 6 overordnede punkter: 
 
•         Vigtigheden af at sikre en model for governance, der reelt giver universi-
tet og fakultet indflydelse på de fremtidige beslutninger 
•         Udbredelse af aftagergrupperne, så dokumentet i højere grad afspejler de 
reelle brugergrupper 
•         Behovet for at understrege vigtigheden af materialeopretholdelse og – 
nærhed 
•         Behovet for at gennemgå alle særsamlinger og finde hensigtsmæssige løs-
ninger på den fremtidige håndtering af disse 
•         Vigtigheden af at få skrevet biblioteket på Katrinebjerg ind i Arts-
dokumentet, selvom det ophængsmæssigt er på ST 
•         Understregning af de muligheder for forbedringer, der ligger i en eventuel 
fusion, fx mhp. anskaffelser og e-licenser 

 
Der blev spurgt til, hvorfor der ikke står noget om ”fagkonsulenter” eller ”fagre-
ferenter” i servicelevel agreement (SLA).  Niels Lehman svarede, at det, der i 
dag er Statsbiblioteket står ikke i SLA’en, da der alene er tale om det, der over-
går fra AUL til Det kongelig bibliotek. 
  
Det fremgår af aftalen, at Akademisk Råd skal give en tilbagemelding 1 gang 
om året. Der blev spurgt ind til, hvad dette indebar. Dekanen svarede, at Aka-
demisk Råd vil modtage  en årlig orientering fra fakultetsbiblioteksudvalget 
som led i den almindelige orientering af Rådet. 
 
Det blev foreslået, at Akademisk Råd blev inddraget i udpegning af medlemmer 
til et kommende biblioteksudvalg mhp. sikring af, at de faglige miljøer bredt er 
repræsenteret i rådet. Dekanen svarede, at der ikke ville blive taget stilling til 
etablering af fakultetsbiblioteksudvalget før vi ved, at bestyrelsen har godkendt 
oplægget, men at han forudså, at det ville være hensigtsmæssigt med en direkte 
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brugerrepræsentation af medarbejdere og studerende fra institutter m.v. i ud-
valget, således som det f. eks. var sket i det rådgivende udvalg. Dekanen svare-
de samtidig, at det ikke vil blive sådan, at Akademisk Råd skal godkende udval-
get. 
 
Det blev foreslået, at det gøres tydeligt, at der ikke alene vil være tale om ”fast-
holdelse” af service, men også om deltagelse i udvikling af service. 
 
Hvem er dialogparten helt konkret på fakultetet? Det afventer den endelige af-
klaring af governancemodellen. Dekanen sagde i forlængelse af sine tidligere 
bemærkninger, at der vil blive lagt vægt på inddragelse, men at der også er et 
budgetansvar, som i sidste ende er dekanens. 
 
Har vi indflydelse på de samlinger, som ikke er vores? Dekanen svarede, at det 
netop er et opmærksomhedspunkt. Derfor skal listen over samtlige samlinger 
gennemgås for at afklare, hvad der skal stå hvor og hvem der har ejendomsret 
og pligt til vedligeholdelse. 
 
Dekanen slog fast, at han ikke mener, at Arts skal have færre bøger, men kon-
staterede også at der samtidig vil ske en løbende digitalisering. 
 
Det blev fremført, at nærhed har relation til både studie- og forskningsmiljø. 
Det har betydning for atmosfæren/kulturen. 
 
Kan man sikre at ting ikke bare bliver kasseret på baggrund af udlånslister? 
  
I biblioteksudvalget på Arts skal man sikre et godt samspil med ST af hensyn til 
det fælles bibliotek på Katrinebjerg. 
 
Dekanen takkede rådet for input, og alle (herunder rådgivningsudvalget) for 
den ildhu og grundighed, der er lagt i arbejdet med at få sikret et godt grundlag 
for det videre arbejde Rådene indgår i Arts’s svar til AU om forslaget om at fu-
sionere AUL med Det kongelige bibliotek. 
 

Punkter til orientering 
 

4. Orientering fra formand og dekan 9.30 
 
- Forventet regnskab for 2016 
Dekanen orienterede om det forventede regnskabs resultat for 2016.  De for-
ventninger, som dekanen tidligere har givet udtryk for over for FSU og Akade-
misk Råd viser sig at holde stik. Overskuddet på Arts i 2016 bliver således ca. 
25 mio. Kr.  
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Den maksimale opsparing på 26 mio. kr. for Arts er nu nået, og Arts er blevet 
bedt om at lave en plan for anvendelse af opsparingen. Dekanen sagde, at fa-
kultetsledelsen vil forslå, at midlerne anvendes til at fremskynde ansættelser, 
herunder flere permanente professorater og evt. flere MSO professorater; alt 
sammen inden for den langsigtede bemandingsramme. 
 
Arts har i 2016 haft en meget betydelig STÅ produktion, men det ophører på 
længere sigt både fordi en ”pukkel” er overstået, og fordi Arts rammes af di-
mensionerings effekt. Dekanen erindrede om, at effekterne år for år vil være 
forskellige på de 3 institutter. Der hersker stadig usikkerhed om, hvorvidt en 
del af den forbedrede studieeffektivitet vil være permanent og dermed udgøre 
et mindre varigt løft. Generelt fastholdes de overordnede sparemål. Dekanen 
ville dog ikke udelukke, at det på et tidspunkt, når der var større klarhed om 
taksameterreform og fremdrift kunne komme på tale at justere de langsigtede 
forventninger. 

- Constructive Institute på AU 
Grundet de principielle spørgsmål i AU’s samarbejde med eksterne enheder og 
ud fra ønsket om at sikre universitetets brand inden for forskning og uddannel-
se havde flere medlemmer anmodet om en orientering om samarbejdet med 
Constructive Institute (CI). Dekanen redegjorde for forløbet. Der er tale om et 
initiativ med hovedfokus på et avanceret fellowshipprogram, men ikke om 
forskning og uddannelse. Flere medlemmer fra rådet rejste kritik af forløbet, 
idet relevante faglige miljøer ikke forud var blevet inddraget. Flere af rådets 
medlemmer understregede desuden ønsket om en bedre fremtidig inddragelse 
vedrørende samarbejdet med CI. Dekanen beklagede, at tingene var gået meget 
hurtigt til sidst og bekræftede, at der ville ske en styrket inddragelse af de fagli-
ge miljøer. Han forventede, at samarbejdsrelationen til CI ville blive præciseret 
efterfølgende – naturligvis under inddragelse af de relevante faglige miljøer. 
 
- Den nationale ph.d.-evaluering 
Der en præsentation af denne den 6. april og dekanen indgår i panelet. 
Generelt er der tale om en rapport, der er meget positiv. 
 
- Akademisk Råds symposium den 23. maj 2017  
Udkast til program var vedlagt 

-Institutionsakkreditering 
Dekanen oplyste, at AU er indstillet til betinget positiv akkreditering. Der skal 
udformes et svar, der skal fremsendes senest den 22. marts. 
 
- Rapport fra Censorudvalget 
Der foreligger en stor rapport, som peger på en yderligere decentralisering af 
censorinstitutionen. Universitetsledelsen er kritisk overfor flere aspekter af for-
slagene, og det vil fremgå af det svar, som sendes fra AU 
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- Den nationale ph.d.-evaluering 
Der en præsentation af denne den 6. april og dekanen indgår i panelet. 
Generelt er der tale om en rapport, der er meget positiv. 
 
- Akademisk Råds symposium den 23. maj 2017  
Udkast til program var vedlagt 

5. Næste møde 
 
Næste møde er den 10. maj 2017. Der er fællesmøde med FSU om opfølgning 
på budget 2017 (ØR1) fra kl. 12.30 til 13.30 og ordinært møde fra kl. 13.30-
15.30 
 

6. Eventuelt 
Intet. 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 

1. 7 A: Tildeling af ph.d.-grader 
Periode: 1. november 2016 til 31. januar 2017 

Navn Titel Institut 
Lea Skewes Latitude Reduction Based on Gender 

Categorization and Gender Stereotypes - 
Studies about Explicit Attitudes, Implicit 
Biases, and Negotiating Latitude 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Mai Corlin Bagger-
Petersen 

Trojan Horses in the Chinese Country-
side. The Bishan Commune and the 
Practice of Socially Engaged Art in Rural 
China 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Kaamya Sharma Dress, Gender and Nation: Late Coloni-
al, Nationalist and Contemporary Narra-
tives of the Sari and Womanhood in Ur-
ban South India 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Anne Engelst Nørgaard Demokratiet og kampen om Junigrund-
loven. En undersøgelse af demokratibe-
grebet i den danske grundlovskamp 
1848-49 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Johanne Louise Christi-
ansen 

"My Lord, deliver me from the people of 
the evildoers (rabbi najjinī mina l-
qawmi l-ẓālimīna)" (Q28:21): The root ẓ-
l-m and the semantic field of oppression 
in the Qur'ān 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Ulla Skjødt Ældreliv i plejeboliger - et studie af æl-
dres autonomi- og livssituation i den po-
litiske tilrettelæggelse af plejeboligens 

Institut for Kultur og 
Samfund 
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rammer 
Stefan Kristoffer Larsen The as-if of para-social interactions and 

the robot as fictional character: Seman-
tic, ontological, and methodological re-
flections on Human-Robot Interaction 
discourse 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Line Søgaard Christen-
sen 

Instructing the Israelites: Axiality, 
Teaching, and Rituals in the Hebrew Bi-
ble 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Jakob Rosendal Overlooked Signs on the Ideological 
Fantasies of Everyday Visual Culture 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Chris Askholt Hamme-
ken 

Unrule Ornament. On artificial mo-
ments in sixteenth-century visual art 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Lasse-Emil Paulsen Erindring og Identitet i Antonio Muñoz 
Molinas forfatterskab 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Simona Zetterberg Gjer-
levsen 

Fictionality and the Formation of the 
Novel - with a Focus on the Invention of 
Eighteenth-Century Danish Fiction 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Sara Tanderup "Something to hold on to". Representing 
Memory and Remembering Literature in 
Intermedial Literary Works 1978-2014 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Anders Vestergaard 
Thomsen 

Eksterne samarbejdspartnere i natur-
fagsundervisningen: Skole-
virksomhedssamarbejde – elevers læ-
ringsudbytter i naturfag ved samarbejde 
med virksomheder og mødet med auten-
tisk praksis udenfor skolen 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Micki Sonne Kaa Sune-
sen 

Læreres og pædagogers oplevede læ-
ringsudbytte af et pædagogisk kompe-
tenceudviklingsforløb - med inklusion 
som eksempel 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Rasmus Leth Jørnø The Format of Things - A philosophical 
enquiry into matters of importance for 
the conceptualization of future Comput-
er Interfaces 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Helle Bundgaard 
Svendsen 

Teknologibaseret læsning og skrivning i 
folkeskolen 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Miguel Antonio Lim The Work of Global University Rankers 
and the Building of Weak Expertise 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Jakob Williams Ørberg Heroes in the Global Knowledge Econ-
omy? Futurity and Anxiety in the Lives 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
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of the Indian Engineering Students dannelse 
Mette Marie Ledertoug Styrkebaseret læring - Børns karakters-

tyrker som veje til læringspotentialet 
Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

 
7 B: Ansættelser på Arts 2014-2016 
Som bilag var vedlagt oversigt over ansættelser på Arts 2014-2016, opdateret februar 2017 
 
7 C: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 14. december 2016 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_14-12-
2016_WEB.pdf 

 
 

 

 
Mødet sluttede kl. 10.15 

 
Merete Wiberg 

 
Formand 

 
 

Lone Plougmann Iversen 
 

Referent 
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