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Referat af mødet i Akademisk Råd den 10. maj 2017 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Punkter til drøftelse 
 

2. Nedsættelse af biblioteksudvalg  
Formanden bød velkommen til prodekan Niels Lehmann, der orienterede om 
forslaget om at nedsætte et biblioteksudvalg og deltog i sagens behandling. 
Rådet blev opfordret til at fremkomme med bemærkninger til kommissoriet 
og den foreslåede sammensætning af udvalget. Der blev efterspurgt et ”køns-
neutralt” ord for formand i stedet for ”han”.  
 
Hvordan inddrages Akademisk Råd – skal det ikke stå i kommissoriet. Deka-
nen svarede, at biblioteks spørgsmål er en del af Akademisk Råds almene råd-
givningskompetence, og derfor ikke hører hjemme i et særskilt kommisso-
rium, men bør indgå i Akademisk Råds almindelige arbejde og årsplan. Der 
var enighed om, at det vil være en god ide, at biblioteksspørgsmålet systema-
tisk indarbejdes i Akademisk Råds årshjul på et tidspunkt på året som passer 
med arbejdet i biblioteksudvalget. 
 
Bibliotekarerne deltager ikke som medlemmer i udvalget, da de er ansat på 
Det Kongelige Bibliotek, men kan efter behov inviteres. Hvordan skal de stu-

  
 

Møde den: Onsdag den 10. maj 2017 kl. 13.30-15.30 
Sted: Aarhus, bygning 5620, CUDiM lokale 136 og Emdrup lokale D118 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.2/2017) 

 
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, Anna Marie S. Laulund,   
Marie Kirkegaard Møller, Mark Sedgwick, Line Dam Westengaard 
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting, Katrine Solvang 
 
Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Rikke Toft Nørgaard 
 
Gæster: Prodekan Niels Lehmann deltog under punkt. 2. Rådgiver  
Marie Louise Gammelgaard deltog under punkt 8. 
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derende udpeges? Der var enighed om, at råde til, at Artsrådet indstiller ud-
pegning af studenterrepræsentanter til udvalget.  
 
Hvorfor er det prodekanen for uddannelse, der er født formand og ikke pro-
dekan for forskning? Det er vigtigt, at bibliotekerne fortsat fungerer godt som 
forsknings bibliotek. Dekanen svarede, at biblioteksspørgsmål vedrører såvel 
uddannelse som forskning, men at han havde skønnet, at det i betragtning af 
bibliotekernes betydning for studiemiljø og for de studerende burde være pro-
dekanen for uddannelse, som havde formandskabet; dog således at der sker 
en koordination gennem dekanatet. Han var indstillet på at ændre kommisso-
riets ordlyd, således at det principielt er enten prodekan for forskning eller 
prodekan for uddannelse.  
 
De studerende opfordrede til, at der kom repræsentation for DPU studerende 
fra såvel Emdrup som Aarhus. Det blev fremført, at det ikke er sikkert, at alle 
institutter ønsker 3 VIP i udvalget. Så der kan stå ”op til 3”. 
 
Prodekanen takkede for de faldne bemærkninger, der vil indgå i den endelige 
godkendelse af biblioteksudvalgets sammensætning i Fakultetsledelsen den 1. 
juni 2017. 
 

3. Revision af professoratspolitik  
Dekanen redegjorde for baggrunden for, at fakultetets professoratspolitik fra 
2012 tages op til fornyet indsats, da målene fra 2012 kun er opfyldt på IKS og 
da der er brug for at, der gøres en forstærket indsats for at få opslået og besat 
flere professorater. Dekanen fandt, at omfang, kvalitet og bredden i fakulte-
tets uddannelses-, forsknings-, og rådgivningsaktiviteter berettigede en større 
professordækning. 
 
Der var tilslutning til opslag af flere faste professorater. 
 
Der blev spurgt til hvordan Arts vil bruge interne/eksterne opslag. Dekanen 
svarede, at Arts kun bruger eksterne, åbne opslag. Følgende synspunk-
ter/spørgsmål blev fremført: Hvorfor er der ikke ønsker om erfaring med ud-
dannelsesledelse, ligesom der er et ønske om erfaring med forskningsledelse.   
Vil flere professorstillinger betyde færre undervisere, da en professor koster 
mere end en lektor? Dekanen svarede, at der ikke vil blive færre konfrontati-
onstimer, fordi vi prioriterer dette område, og at det vil være en yderligere 
styrkelse af uddannelserne med flere professorater og styrket forskningsdæk-
ning.  
 
Der var en længere drøftelse af anvendelsen af MSO-professorater. Dekanen 
understregede, at der efter hans opfattelse især var behov for en styrkelse af 



 
 

  
  

Side 3/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

de fulde professorater, men at Arts også gerne vil arbejde med MSO-katego-
rien som et supplement. Han var opmærksom på, at Akademisk Råd mener at 
en udbredt brug af MSO kan risikere at give et arbejdsmiljø-problem. Der var 
en drøftelse af om der skulle være et ”alders” krav i relation til MSO. Dekanen 
bemærkede, at den absolutte hovedvægt måtte ligge på egnethed og kvalifika-
tioner. 
 
Der blev efterspurgt nogle formuleringer i politikken, der tilgodeser kandida-
ter der har vist samarbejdsevner, engageret sig i det faglige miljø m.m. Det 
blev fremført, at ”tonen” i politikken med fordel kunne gøres mere kønsneu-
tral. Dekanen gav udtryk for, at der ville ske en gennemskrivning af politik-
ken, men med fastholdelse af ambitionsniveauet. Han takkede for de faldne 
bemærkninger, der vil indgå i den endelige behandling af professoratspolitik-
ken i fakultetsledelsen i juni måned.  
 
 

4. Orientering fra formand og dekan  
- Akademisk Råds symposium den 23. maj 2014 – status på tilmelding 
Formanden opfordrede til at alle rådets medlemmer deltager og gerne tager 
en kollega/medstuderende med. Der er p.t. 36 tilmeldte til symposiet. 
 
- Erhverssatsning på AU 
Dekanen orienterede om, at AU’s ledelse har besluttet at øge fokus på samar-
bejdet med erhvervslivet m.v. og redegjorde for planerne for Arts egen er-
hvervsorganisering. Det er fakultetsledelsen, der er Arts’s erhvervs- og kon-
taktudvalg. De skal arbejde med: 
 

• Behandling og forberedelse af sager fra og til AU’s erhvervsudvalg 
• At sikre dialog om erhvervsrettede aktiviteter på hele fakultetet 
• Koordinere undervisnings- og forskningsrettede erhvervsaktiviteter på tværs af 

institutter (samt evt. fakulteter), herunder karriereindsatser 
• Koordinere samarbejdet med private og offentlige virksomheder der går på tværs 

af institutgrænser  
• Initiere større faglige erhvervs- og karriereorienterede satsninger, fx pilotprojek-

ter eller events 
• Løbende at følge og udvikle en stærk outreach-profil for fakultetets forsknings og 

uddannelsesaktiviteter 
 
Det blev fremført, at i forbindelse med case competitions er det vigtigt at 
tænke i formater for arrangementer, der laves noget på tværs af fakulteterne, 
så deltagere fra Arts også kan opleve, at der er plads til dem. Dekanen for-
talte, at Arts er stærkt repræsenteret i relation til initiativer på området på AU 
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- Styrelsesreform på universiteterne 
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/politisk-aftale-om-bedre-
rammer-for-ledelse-pa-universiteterne 
 
- Ph.d.- konference den 6.april 2017 
http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2017/konference-om-analyse-af-ph-d-
uddannelsen 
Dekanen fortalte om konferencen, hvor der var givet stor ros til kvaliteten af 
de ph.d.-uddannelser, som der er i Danmark. På baggrund af en tilsvarende 
undersøgelse i 1999 har der været muligt at vurdere udviklingen af kvaliteten, 
og alle tal peger i retning af, at kvaliteten er øget. I forløbet med evalueringen 
har der været drøftelser af 4+4 hhv. 3+5 modellen. Der er ikke noget, der ty-
der på, at 4+4 modellen afskaffes, men måske udsigt til øget fleksibilitet. 
 
- CI på AU 
Dekanen orienterede om det videre arbejde med at etablere en samarbejdsaf-
tale mellem CI og AU, jf. orientering på mødet i Akademisk Råd den 9. marts 
2017.  Der blev spurgt til om Akademisk Råd vil blive hørt i relation til den 
konkrete udformning af aftalen. Dekanen svarede, at det ikke er forventnin-
gen, men at de relevante faglige miljøer vil blive inddraget. 
 
- Udvalg om bedre universitetsuddannelser 
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/nyt-udvalg-skal-styrke-uni-
versitetsuddannelsernehttp://ufm.dk/publikationer/2017/ph-d-uddannel-
sens-kvalitet-og-relevans 
Dekanen orienterede om, at Tina Keiding fra CUDiM er med i udvalget per-
sonligt udpeget af Ministeriet. 

5. Næste møde 
 
Næste møde er den 20. juni 2017 fra kl. 12.30-14.30 
Formanden spurgte om der var medlemmer, der ville være med til på forhånd 
at kvalificere punktet om dannelse som et punkt på mødet den 20. juni. For-
manden skriver ud til rådet om det. 
 
 

6. Eventuelt 
 
Intet. 
 
 

7.  Punkter til skriftlig orientering 
 

7 A: Tildeling af ph.d.-grader, 2. januar 2017 til 31. marts 2017 

http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/politisk-aftale-om-bedre-rammer-for-ledelse-pa-universiteterne
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/politisk-aftale-om-bedre-rammer-for-ledelse-pa-universiteterne
http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2017/konference-om-analyse-af-ph-d-uddannelsen
http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2017/konference-om-analyse-af-ph-d-uddannelsen
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/nyt-udvalg-skal-styrke-universitetsuddannelserne
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/nyt-udvalg-skal-styrke-universitetsuddannelserne
http://ufm.dk/publikationer/2017/ph-d-uddannelsens-kvalitet-og-relevans
http://ufm.dk/publikationer/2017/ph-d-uddannelsens-kvalitet-og-relevans
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Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og 
tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 

Navn Titel Institut 
Natalia Morollón 
Martí 

Sociopragmatic Awareness in the 
Spanish as Foreign Language Class-
room. A sociocultural Approach 

Institut for Kom-
munikation og 
Kultur 

Gertrud Oelsner 
Hansen 

En fælles forestillet nation. Dansk 
landskabsmaleri 1807-1875 

Institut for Kom-
munikation og 
Kultur 

Winnie Soon Executing Liveness: An examination 
of the live dimension of code interac-
tions in software (art) practice 

Institut for Kom-
munikation og 
Kultur 

Trine Kellberg Niel-
sen 

Northern Neanderthals. A system-
atic assessment of the possibility of a 
pre-modern human occupation of 
southern Scandinavia 

Institut for Kultur 
og Samfund 

Marie Bønløkke 
Missuno 

There and Back Again: English Con-
nections in Early Medieval Denmark 
991-1086 

Institut for Kultur 
og Samfund 

Kasper Jelsbech 
Knudsen 

Comparative Christians: Faith, Be-
longing & Extimacy in Southern 
Ghana 

Institut for Kultur 
og Samfund 

Kasper Holdgaard 
Andersen 

Da danerne blev danske. Dansk etni-
citet og identitet til ca. år 1000 

Institut for Kultur 
og Samfund 

Anne Brædder Kroppen - et medium til fortid. For-
tid som nærværende i 2. verdens-
krigs-reenactment og levendegørelse 
på frilandsmuseer 

Institut for Kultur 
og Samfund 

Christina Lysbjerg 
Mogensen 

Idealstat og lov: En analyse af em-
bedsmandsstaben i Christian II's 
Land- og Bylov (1522) 

Institut for Kultur 
og Samfund 

Karen Waltorp Mirror Images. The smartphone as 
relational device and real virtuality 
among young Muslim women in Co-
penhagen 

Institut for Kultur 
og Samfund 

 
7 B: Status for flere kvinder i forskning 
Bilag: Institutternes status for flere kvinder i forskning marts 2017 
 
7C: Årsplan 2017, Akademisk Råd, rev. april 2017 
Bilag: Årsplan for 2017 
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7 D: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 9. marts 
 2017 
Bilag: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 9. marts 2017 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_09-03-
2017.pdf 
 
 
8.  Lukket punkt - doktorsag 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mødet sluttede kl. 15.30 
 

Merete Wiberg 
 

Formand 
 
 

Lone Plougmann Iversen 
 

Referent 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_09-03-2017.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_09-03-2017.pdf
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