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Referat af møde i Akademisk Råd den 25. september 2018 
 
 
 Punkter til beslutning 

 

Punkter til orientering 
 
 

  
 

Møde den: Tirsdag den 25. september 2018 kl. 12.00-14.30 
Sted: Aarhus bygning 1431, lokale 303 (Kippen) og Emdrup lokale D118 
Emne: 4. møde i Akademisk Råd 
 
Medlemmer : Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen,  
Tobias Aakjær, Hanne Karina Bruun,  Krestina V. Christensen, Birgit Eriksson,  
 Eva Gulløv, Stefan Iversen, Hanne Knudsen, Nina Koefoed 
Anna Marie S. Laulund, Maria K. Møller 
  

Observatører:  Marianne Rasmussen, Henrik Nitschke, Gitte Pappe Ludvigsen   
 
Afbud:  Rikke Toft Nørgaard,  Julie Goodall, Dorte Jørgensen, Niels Nørkjær Johannsen 
 Mark Sedgwick 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, referent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Referat 
Godkendt 12. oktober 2018 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagordenen blev godkendt. 
 

2. Campus 2.0 
Forud for mødet var fremsendt mail og bilag fra rektor med opfordring til at komme 
med input til hvordan campus på fremtidens Aarhus Universitet skal være. Dekanen 
forklarede at der dels er det overordnede, som denne henvendelse drejer sig om, og 
dels det konkrete, hvor der på fakultets- og institutbasis vil blive fulgt op på inddra-
gelsen.  Når det bliver institutnært kører Arts sin egen proces, som vil fokusere på de 
mere nære spørgsmål. Det materiale som Akademisk Råd har modtaget er ligeledes 
sendt til institutterne med opfordring til at komme med input.  
Det blev fremført, at i den foreliggende plan bliver IKK ikke samlet. Der blev udtrykt, 
at IKK gerne vil være tæt på resten af Arts, især dem fra IKK. Dekanen bemærkede, at 
dette ønske var kendt, men at man tillige havde lagt vægt på at fastholde det tværfag-
lige og tværfakultære samarbejde på Katrinebjerg. Han forventede at kasernefagene 
ville ende på en lokalisering tæt på Nobelparken. 
Det blev besluttet at Akademisk Råd vil sende et svar til AU. De studerende medlem-
mer af rådet udarbejder et udkast som rundsendes til kommentarer. 
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3. Tilvalg 
Dekanen indledte med at forklare, at fakultetsledelsen med udgangspunkt i uddannelsesefter-
synet i 2015 besluttede en proces med årlig stillingtagen til årets udbud af tilvalg. Den gradvise 
indfasning af dimensioneringen har gjort denne beslutning uholdbar, da udbuddet vil komme 
til at følge den tilfældige søgning et givent år og vil resultere i en løbende og gradvis lukning af 
tilvalg. Fakultetsledelsen har derfor besluttet igangsættelsen af et reformarbejde med henblik 
på udvikling af nye og samlet set færre tilvalg. Fakultetsledelsen lagde op til at gå væk fra det 
nuværende to-faglighedsparadigme, og ønskede i stedet, at tilvalgene funktionelt lagde vægt 
på de studerendes læring og fremtidige arbejdsmarkedsmuligheder. Dekanen tilføjede, at 
færre tilvalg er en forudsætning for en fornuftig fremtidssikret økonomi og opnåelse af timeba-
lancer på de to berørte institutter (DPU benytter ikke tilvalg). Sagen var forelagt til oriente-
ring, idet dekanen bemærkede, at de konkrete uddannelsesspørgsmål i væsentlig grad lå hos 
studienævnene.  
Der fulgte en drøftelse af, hvordan processen var igangsat og på hvilken foranledning. Deka-
nen oplyste, at processen er sat i gang som følge af drøftelser i dekanatet, fakultetsledelsen og 
med særlig inddragelse af institutledere fra de 2 berørte institutter. Man drøftede for og imod 
længere tid med hensyn til processen. Nogle ønskede mere tid til processen, mens andre adva-
rede mod en lang periode med usikkerhed om de fremtidige tilvalg. Dekanen gav udtryk for, at 
alle relevante parter bliver inddraget. Flere spørgsmål drejede sig om de studerendes valgmu-
ligheder, om den tværfaglige karakter af de fremtidige tilvalg og om de tilvalg, som i dag har 
stor søgning. Et spørgsmål gik på, hvad der mentes med at der blev lagt vægt på de studeren-
des læring, idet der her mangler en indholdsbestemmelse, af hvilken læring, der lægges vægt 
på.  Der ønskes fra fakultetsledelsen valgfrihed for de studerende inden for de eksisterende ud-
bud. De udbud, man kan vælge imellem, vil være bredere. Det er sandsynligt, at der vil være 
tilvalg eller dele af tilvalg på engelsk. Der blev spurgt, om der ville være mulighed for at fore-
tage fagpolitiske prioriteringer om tilvalgstemaer, som man ønskede at prioritere, f. eks. et til-
valg om køn eller bæredygtighed. Det bekræftede dekanen, som tilføjede, at man sigtede på 
lange gennemløb, men at man fremover også burde kunne beslutte at oprette nye tilvalg, na-
turligvis inden for den eksisterende ressourceramme. 
 
Dekanen takkede for input 
 

4. Vedtaget rammekontrakt 
Dekanen orienterede om, at rammekontrakten nu er godkendt. Akademisk Råd har tidligere 
indsendt kommentarer til udkastet til rammekontrakt. Der blev bl.a. spurgt til mål nr. 7 om at 
”Styrke udviklingen af skole- og dagtilbud på et forskningsbaseret grundlag”. Der blev spurgt 
til, om NCS vil kunne nå de mål, som er fastsat i rammekontrakten. Dekanen oplyste, at der er 
styregruppemøde i NCS snarest og mindede om, at Akademisk Råd har bedt om en drøftelse af 
status for NCS. Den er på dagsordenen på møde i Akademisk Råd den 17. december. I dette 
møde deltager institutleder Claus Holm, DPU.  
Der blev spurgt til de 6 områder på Arts, som er nævnt i rammekontrakten. Dekanen svarede, 
at der er tale om den kortlægning af Arts’ samlede fagligheder, som dannede baggrund for den 
strategiske AU-satsning i form af Arts’ profiltilpasning med støtte fra universitetets strategiske 
midler. Vedrørende strategiske indikatorer, som AU selv arbejder med, vil de blive forelagt på 
bestyrelsesmøde i oktober. Når de er endeligt godkendte vil de blive forelagt for Akademisk 
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Råd til orientering. 
 

5. Nedsættelse af arbejdsgruppe på AU ”Code of Conduct 
Dekanen orienterede om, at universitetsledelsen har besluttet, at der skal udarbejdes et fæl-
les Code of Conduct omfattende både studerende og ansatte. Per Stounbjerg, der har været 
formand for Arts’ arbejdsgruppe, der på foranledning af FSU og FAMU har arbejdet med 
”God tone”, bliver Arts’ repræsentant i gruppen. Det blev fremført, at det er vigtigt, at grup-
pen forholder sig til behovet for konkrete regler i relationen mellem f.eks. VIP og en stude-
rende. Det fremgår af Universitetsledelsens beslutning, at gruppen med afsæt i allerede ved-
tagen politikker og regler kort og præcist skal tydeliggøre rammerne for god skik og om-
gangstone for studerende og ansatte på AU. 

 
 

6. Orientering fra formand og dekan, herunder:  
 
- Optaget i 2018 
Dekanen orienterede om at der igen i år var et fint optag på Arts. Der var en lille stigning i søg-
ningen til fakultetet, mens der på landsplan var et fald på ca. 20% inden for humaniora. Der 
var en stigning i 1. prioritetsansøgningerne og i adgangskoefficienter. Stort set alle pladser er 
fyldt op. Der er stadig enkelte sprogfag med lav søgning.  
Det blev oplyst, at mens fakultetet har holdt sig under loftet, er der på enkelte fag optaget flere 
end det, der er dimensioneret til. Dekanen forklarede, at man år for år fastsætter optaget base-
ret på de tidligere års erfaring for, hvor mange der takker ja til de tilbudte studiepladser. Det 
sker for at holde sig tæt på loftet. I visse tilfælde viste der sig at være overraskende få, der i 
modsætning til tidligere takkede nej til en plads. Sådanne udsving er meget vanskelige at for-
udsige. Der blev spurgt til, om man kan bruge ”standby”-pladser i stedet for over booking. De-
kanen svarrede, at det er en mulighed, men at man skal passe på med at komme til at gøre ind-
hug i næste års pladser ved at øremærke den til standby. 
 
- Dimensionering af engelsksprogede uddannelser 
Regeringen offentliggjorde den 23. august et udspil vedrørende ”Justering af engelsksprogede 
uddannelser”. Dekanen orienterede om status for dette. 
https://ufm.dk/publikationer/2018/justering-af-engelsksprogede-uddannelser 
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/regeringsudspil-spaender-ben-for-aarhus-uni-
versitets-erhvervssatsning/ 
- Undersøgelse om forskningsfrihed.  
Formanden orienterede om, at undersøgelsen er gennemført. Der vil være en drøftelse af em-
net på seminar for de akademiske råd i den 17. december efterfulgt af en åben paneldebat i 
2019. 
 
 - AUFF virkemidler  
Formanden har sendt svar på henvendelsen af 4. september 2018. Hun takkede for input til 
svaret, som Akademisk Råd har modtaget kopi af. Dekanen fortalte, at der den 27. september 
er seminar med AUFF hvor universitetsledelsen deltager, og hvor emnet er på dagsordenen. 

https://ufm.dk/publikationer/2018/justering-af-engelsksprogede-uddannelser
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/regeringsudspil-spaender-ben-for-aarhus-universitets-erhvervssatsning/
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/regeringsudspil-spaender-ben-for-aarhus-universitets-erhvervssatsning/
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- Gå hjem møde den 30. oktober 
Formanden erindrede om ”gå hjem møde” med David Budtz den 30. oktober fra kl. 15 til 16.30  
  
- Mere fleksible uddannelser 
Regeringen har den 17. september offentliggjort udspil som opfølgning på dele arbejdet i Ud-
valget for bedre universitetsuddannelser.  
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/nyt-udspil-fleksible-universitetsuddannel-
ser-til-fremtiden 
 
Dekanen orienterede om indhold i anbefalingerne, og sin vurdering af forslagene. 
 
- Nyt studieadministrativt system 
Dekanen orienterede om at AU deltager i en national proces om anskaffelse af nyt standard-    
studieadministrativt system. Baggrunden herfor er, at det nuværende STADS skal udskiftes 
pga. teknologisk forældelse. Ved at deltage i processen vil AU sikre maksimal indflydelse på 
systemets udformning. Der vil på AU desuden blive taget skridt til at sikre et godt internt sam-
arbejde om denne opgave. Dekanen gjorde samtidig klart, at ikke alt fremover kan være 
skræddersyet til den måde, som AU – eller for den sags skyld andre danske universiteter – gør 
tingene på i dag, og at man må imødese, at der må udfoldes bestræbelser i retning af større 
fælles praksis. Systemet forventes ibrugtaget i 2022.  

7. Næste møde 
 
Næste møde er den 23. oktober 2018. Der er fællesmøde med FAMU/FSU om budget 2019 fra 
kl. 10.30 – 12.20 (inkl. frokost) og ordinært møde fra kl. 12.30-16.00. 
 

8. Eventuelt 
De studerende gjorde opmærksom på,  at seminaret for de akademiske råd ligger meget uhel-
digt den 17.-18. december midt i eksamensperioden. 

 
Punkter til skriftlig orientering 
 

9 A: Tildeling af ph.d.-grader 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets  
enstemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger i perioden  
1. juni til 31. august 2018 
 

Navn Titel Institut 
Anders Eskildsen Interagency in Improvised Music. A Sys-

tems Theory-bases Analytical Strategy 
Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/nyt-udspil-fleksible-universitetsuddannelser-til-fremtiden
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/nyt-udspil-fleksible-universitetsuddannelser-til-fremtiden
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Hanne Wacher Kjær-
gaard 

Technology-mediated Written Correc-
tive Feedback in the Danish Lower Sec-
ondary Classroom 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Torben Trier Christian-
sen 

The Productive Limfjord Region in Per-
spective. A Study of Metal Detecting 
Sites and Socioeconomic Development 
in Denmark, AD 400-1150 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Henrik Lundtofte Håndlangerne - Schalburgkorpsets Ef-
terretningstjeneste og Hipokorpset 
1943-1945 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Mette Bjerregaard Mor-
tensen 

A Contribution to Qurʾānic Studies: To-
ward a Definition of Piety and Asceti-
cism in the Qurʾān 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Pierre du Plessis Gathering the Kalahari: Tracking Land-
scapes in Motion 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Kinga Zeller Luthers Schriftverständnis aus rezep-
tionsästhetischer Perspektive. Eine Un-
tersuchung zu Anknüpfungspunkten, 
Transformationsmöglichkeiten und Dif-
ferenzen 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Rune Hansen Målstyret kompetenceorienteret ma-
tematikundervisning 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Hans Harryson Den pædagogiske diskurs i læreruddan-
nelsen. Formal, indhold og undervis-
ningsmetoder En komparation af lærer-
uddannelserne HSN, Drammen, VIA, 
Aarhus og HÍ, Reykjavik 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

 
9 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 19. juni 2018 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_19-06-
2018.pdf 
 
9 C: Godkendte regler om disciplinærer foranstaltninger over for studerende 
       ved AU 
 http://www.au.dk/da/om/organisation/regelsamling/styrelse-administration/01/01-06/ 
 
 
 
Lukket sag  
 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_19-06-2018.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_19-06-2018.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_19-06-2018.pdf
http://www.au.dk/da/om/organisation/regelsamling/styrelse-administration/01/01-06/
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10. Indstilling af æresdoktor 
 
Akademisk råd valgte at indstille: 
Martha Nussbaum, University of Chicago og Pedro A. Fuertes-Olivera, Valladolid Universitet 
som kandidater til æresdoktor på AU i 2019.  
Det er formændene fra de akademiske råd der, på baggrund af indstillinger fra de 4 råd, 
udpeger 1 kandidat fra hvert fakultet til universitetsledelsens endelige godkendelse.  
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