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Dekanatet, Arts 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C E-mail:arts@au.dk 
http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/ar/ 

Møde den: Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 12.30-14.30 
Sted: Aarhus bygning 1481 lokale 262 og Emdrup lokale D118  
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.5/2017) 
 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Krestina V. Christen-
sen, Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Stefan Iversen,  Dorthe Jørgensen, Niels Nørkjær Jo-
hannsen, Hanne Knudsen, Jette Baagø Klockmann, Anne Marie S. Laulund,  Miriam 
Madsen, Marie Kirkegaard Møller, Mark Sedgwick, Line Dam Westengaard 
 
Observatører: Lise Skanting , Marianne Rasmussen, Gitte Pape Ludvigsen 

 
Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud:  Hanne Bruun 
 
Gæster: Søren Pold, medlem af AU’s bestyrelse deltog i dagsordenens punkt 2 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
Godkendt 16. november 

2017 

 

Referat af mødet i Akademisk Råd den 24. oktober 2017 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt 

 
Punkter til orientering  
 

2. Orientering om arbejdet i AU’s bestyrelse v Søren Pold  
Formanden bød velkommen til Søren Pold, der er medlem af AU’s bestyrelse.  
Søren Pold indledte med at præsentere sig selv, og fortalte, at han er 1 af 2 
VIP repræsentanter i bestyrelsen, og at han repræsenterer de “tørre” fakulte-
ter. 
Han har siddet bestyrelsen siden 2015 og er nu valgt fra 2016 til 2019. 
Udover Søren Pold er Arts repræsenteret i bestyrelsen med TAP – repræsen-
tant Anna Louise Plaskett og studenterrepræsentant Lieve Vermeulen.  
Søren Pold orienterede om det generelle arbejde i bestyrelsen, og sagde at det 
var hans oplevelse, at man som medarbejderrepræsentant bliver taget seriøst  
Omkring hvad er aktuelt rører sig og hvad man arbejder med nævnte han: 

• AU’s udfordring med omprioriteringsbidrag, også i de kommende år 
• Konsekvenser af dimensionering, der konkret på Arts er delvist afhjulpet med 

støtte fra USM 
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• Digitaliseringssatsning, i første omgang stor satsning på ST, men der ligger 
også en dimension ud over ST - herunder Arts – Søren Pold opfordrede til, at 
det drøftes, hvordan Arts kan vi spille ind der? 

• EDU-IT – hvordan skal det implementeres og hvad vil det betyde for Arts’s 
uddannelser? 

• Demokrati og dannelse. Universiteternes forpligtigelse i en ”opløsningstid” 
som italesat både af rektor og formanden for bestyrelsen -  hvordan kan Arts 
bidrage i den dagsorden? 
 
Der var en fælles drøftelse af de udfordringer, som Søren Pold havde frem-
lagt. 
 
Formanden takkede for besøget. 
 

1. Orientering fra formand og dekan, herunder  
 
Formanden orienterede om overvejelser efter at det er besluttet, at det plan-
lagte for seminar arrangeret af Akademisk Råd udsættes til  2018. Forman-
den har været i kontakt med SDU der også planlægger en HUM konference, 
og det var en overvejelse om der kunne laves noget sammen med dem. Der 
var ikke umiddelbar tilslutning hertil. En bekymring, der blev udtryk af med-
lemmer af rådet var, at det sender et underligt signal, hvis rådet kun samar-
bejder med ét andet universitet. I stedet kunne man forestille sig, at samar-
bejde med alle de humanistiske akademiske råd i landet omkring et arrange-
ment. F.eks. kunne man forestille sig synkrone arrangementer ved de forskel-
lige universiteter. Eller man kunne tænke endnu mere alternativt. 
Konklusionen blev, at gruppen arbejder videre med en eventuel egen Arts 
konference i 2018 og måske senere noget landsdækkende. 
 
Formanden fortalte, at de akademiske råds formænd deltager i bestyrelses-
møde den 27. oktober 2017. Et notat, som forud er sendt til bestyrelsen, var 
udsendt til rådet. I notatet har formandsforsamlingen beskrevet fire temaer, 
som de gerne vil drøfte med bestyrelsen samt opsummering af arbejdet i de 4 
akademiske råd, De fire temaer er: Ledelse på AU; universitetets dannelses-
opgave; Kvalitet i undervisning; ansættelsespolitik: Rekruttering og karriere-
veje. Formanden redegjorde kort for baggrunden for temaerne. 
 
Dekanen orienterede om optaget i sommer 2017. Det blev især bemærket, at 
der var et godt resultat på optag på de merkantile sprogfag. Generelt havde 
Arts et pænt optag og et ganske lille fald i ansøgerantal på 1,5%. Der er kun få 
uddannelser hvor alle er optagne, og det er primært på sprogfag. Der har over 
en periode en stigning i den gennemsnitlige optagelseskoefficient.  På fore-
spørgsel svarede dekanen, at Arts ikke har aktuelle planer om at indføre en 
fast mindstekarakter for optagelse. 
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Dekanen orienterede om, at man afventer resultatet af arbejdet i Udvalget om 
bedre universitetsuddannelser, hvor Tina Keiding fra CUDiM er repræsente-
ret. Arbejdet forventes afsluttet ultimo 17/ primo 18. 
 
Dekanen orienterede om status for udarbejdelse af national sprogstrategi 
herunder  økonomi  og etablering sprogcentre. 
 
Rektor og bestyrelsesformand har tematiseret, at humaniora og samfundsvi-
denskab har en rolle at spille i ”demokrati- og dannelses diskussionen. 
Dekanen efterlyste ideer til, hvordan denne diskussion kan startes på Arts. 
Det er  vigtigt at få såvel medarbejdere som studerende med i diskussionerne. 
Dekanen foreslog at man starter med diskussionen på institutterne og en dia-
log med BSS. Formanden foreslog, at det vil være en god ide, at punktet kom-
mer på et Akademisk Råds møde senere, hvor der på forhånd udsendes mate-
riale, som rådet kan tage stilling til. Det tages op som et særskilt punkt på et 
kommende møde.  
 
Dekanen orienterede om møde med VIA om en fremtidig styrkelse af lærer-
uddannelsen 
 
Dekanen fortalte, at tilsynet er gennemført og der er afholdt opklarende sam-
taler med et antal medarbejdere og indgået et mindre antal konkrete aftaler, 
der skal opfyldes frem mod det næste forskningstilsyn 
 
Dekanen orienterede om  møde med Arts’s forskningsledere, herunder forsk-
ningsprogramledere m.v., på Sandbjerg  i september 2017. Der havde været 
spørgsmål til arbejdsdeling i forhold til bl.a. afdelingsledere. Han bemær-
kede, at det nok var udtryk for et behov for styrket dialog lokalt, men at der 
ikke var planer om at ændre arbejdsdelingen mellem den egentlige linjele-
delse og forskningsorganiseringen på institutterne. Han orienterede desuden 
om en meget løfterig diskussion med eksempler på, hvordan man lokalt i 
forskningsprogrammerne havde styrket forskningssamarbejdet. 
 
 

3. Næste møde 
Næste møde i Akademisk Råd er 12.  december 2017 fra kl. 12 til 14.30. Det er 
et fælles møde i Aarhus, der starter med frokost. Der er afbud fra formanden 
til mødet. Dekanen leder mødet.  
 

4. Eventuelt 
 
 

Punkter til skriftlig orientering 
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6 A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. september til 30. september 
2017 
 

 
Navn Titel Institut 
Jacob Christian-
sen Senholt 

Identity Politics of the European New Right: 
Inspirations, Ideas and Influence 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Jacob Kveiborg The Nordic Bronze Age Horse: Studies of hu-
man-horse relationships in a long-term per-
spective 

Institut for Kultur og 
Samfund  

Hanna Thaler Experience and Perception of Emotion in Au-
tism Spectrum Disorder. Studies on pain, 
value-based emotion biases, and embarrass-
ment 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Ayoe Quist Hen-
kel 

Mellemværender. Litteratur for børn og unge 
midt i en medietid: Intermedialitet, materiali-
tet og litteraturdidaktiske perspektiver 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

 
6 B. Godkendt referat fra møde den 29. september  2017 
Referat af mødet den 29. september 2017 blev sendt i høring  hos Akademisk Råd den 
3. oktober 2017.  
Referatet findes her:  
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraa-
der/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Refe-
rat_af_moede_i_Akademisk_Raad_29-09-2017_WEB.pdf 
 
6 C: Høringssvar vedr. rekrutteringsnormer, dateret 2. Oktober  2017 
Høringssvaret kan ses her:  
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraa-
der/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Hoerings-
svar_vedr._Normer_for_ansaettelse_af_videnskabeligt_personale.pdf 

 
6 D: Svar på udkast til input til den strategiske rammekontrakt, dateret 2. ok-
tober 2017 
 
 Til AU ledelse  
Input til ny strategisk rammekontrakt  
Akademisk Råd Arts  
Akademisk Råd Arts tilslutter sig ledelsens synspunkt, at udgangspunktet for den nye stra-
tegiske rammekontrakt skal ligge i direkte forlængelse af universitetets strategiske priorite-
ringer. Vi er enige i, at et sådant udgangspunkt vil sikre, at rammekontrakten bliver så rele-
vant som mulig.  
Derudover er rådet også enigt i, at AU’s strategi bør være præcis, enkel og kort.  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_29-09-2017_WEB.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_29-09-2017_WEB.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_29-09-2017_WEB.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Hoeringssvar_vedr._Normer_for_ansaettelse_af_videnskabeligt_personale.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Hoeringssvar_vedr._Normer_for_ansaettelse_af_videnskabeligt_personale.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Hoeringssvar_vedr._Normer_for_ansaettelse_af_videnskabeligt_personale.pdf
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Nedenstående er rådets umiddelbare tanker om strategiske mål, prioriteringer og udfor-
dringer. Grundet den korte tidsfrist har det ikke været muligt at udarbejde grundige svar 
for hver kerneaktivitet. Således går vores svar på tværs af kerneaktiviteterne.  
Vores umiddelbare svar på ministeriets udspil er, at flere af de opstillede fokusområder de-
monstrerer en kortsigtet tænkning, idet nogle af de foreslåede mål er kontraproduktive i 
forhold til AU’s ønske om kvalitet i både forskning og under-visning.  
Rådets kommentarer omhandler dels de nævnte fokusområder, og dels områder som alle-
rede er en del af universitetets satsning, men hvor rådet har en tilføjelse.  
1) I ministeriets fokusområder (3) står ‘Ph.d.er af høj kvalitet rettet mod erhvervslivet’. 
Konsekvent at rette ph.d.-uddannelser mod erhvervslivet ser rådet som kontraproduktivt 
for forskning af høj kvalitet, idet nybrud vil erstattes med forudsigelighed, der retter sig 
mod erhvervslivets efterspørgsel.  
 
2) Ensidigt fokus på feedback i undervisning (hvis denne ikke forstås dialogisk) kan være 
kontraproduktivt i forhold til målet vedr. kritisk tænkning og dannelse. Rådet anbefaler, at 
vigtigheden af mulighed for dialog mellem forskere og studerende understreges.  
 
3) I ministeriets fokuspunkter nævnes at der skal være en ’håndtering af ledighedsudfor-
dringen for dimittender på visse uddannelser’. Inden for Arts-området foreslår rådet, at AU 
strategisk arbejder med at fremme erhvervsmuligheder for de studerende samt medvirker 
til at øge forståelsen for Arts-fagligheders rolle og betydning i samfundet.  
 
4) I forhold til måling af uddannelseskvalitet anbefaler Rådet, at AU bruger allerede eksi-
sterende standardindikatorer.  
 
5) Vedrørende digitalisering. Rådet anbefaler, at der på AU ikke kun sker en satsning på 
det naturvidenskabelige område, men at der også på Arts-området sker en satsning, f.eks. 
inden for kommunikation og i forhold til samspil mellem mennesker og teknologi.  
 
6) Vedrørende erhvervssatsning inden for uddannelse. Rådet anbefaler at et succeskrite-
rium på dette bliver, hvorvidt de studerende faktisk benytter sig af og får udbytte af den 
rådgivning, som AU udbyder.  
 
7) Vedrørende sikring af tilgængelighed af viden anbefaler rådet et udbygget samarbejde 
med professionsuddannelserne, herunder læreruddannelsen.  
 
8) I forhold til måling af kvalitet foreslår rådet, at AU arbejder med at finde nye måder, 
hvorpå kvalitet kan måles, således at der ikke kun ensidigt fokuseres på udbytte, der kan 
måles kvantitativt.  
 
Fristen for at give input til den strategiske rammekontrakt har været meget kort, og derfor 
har rådet kun mulighed for overordnede sporadiske svar. Rådet ser frem til et mere konkret 
udspil fra ledelsen, og stiller sig desuden meget gerne til rådighed for dialog.  
På vegne af Akademisk Råd Arts  Merete Wiberg, Formand for AR Arts 
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