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Referat af mødet i Akademisk Råd den 12. december 2017 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
Dekanen orienterede om, at Lise Skanting stopper på AU for at gå på pension, 
og at hun erstattes af Henrik Nitschke som observatør i rådet fra 12. januar 
2018. Dekanen takkede Lise Skanting for hendes indsats i rådet i de seneste 2 
perioder. 

 
2. Forslag til mødekalender for 2019 

Der forelå et udkast til mødekalender for 2019.  
Kalenderen blev godkendt 
 

3. Input - udkast til strategipapir og strategisk rammekontrakt  
Den 8. december 2017 har rektor anmodet om  input til udarbejdelse af den 
strategiske rammekontrakt. Rammekontrakten skal afløse den nuværende 
udviklingskontrakt, der udløber ved årsskiftet, og indgås mellem bestyrelses-
formanden og uddannelses- og forskningsministeren.  
På mødet i Akademisk Råd den 29. september 2017 drøftede rådet første gang 
input til en ny strategisk rammekontrakt for AU. Inputs blev fremsendt den 2. 
oktober 2017 til universitetsledelsens stab. Formanden havde forud for mødet 
fremsendt ”Udkast til bemærkninger til strategisk rammekontrakt”, som drøf-
telsen tog udgangspunkt i.  Desuden indgik dekanatets udkast til input i drøf-
telsen. 
Referenten tilføjede de faldne bemærkninger i det fra formanden fremsendte, 

 
 

Møde den: Tirsdag den 12. december 2017 kl. 12.00-14.30 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 021-023 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.6/2017) 
 

Medlemmer: Dekan Johnny Laursen, Hanne Bruun, Krestina V. Christensen,   
Eva Gulløv, Stefan Iversen, Niels Nørkjær Johannsen, Hanne Knudsen, Jette 
Baagø Klockmann, Anne Marie S. Laulund,  Miriam Madsen, Marie Kirkegaard Møller, 
 

Observatører: Lise Skanting, Marianne Rasmussen  
 
Gæster: Prodekan Anne Marie Pahuus deltager under punkt 4 
Lone Plougmann Iversen (referent),  
 
Afbud:  Merete Wiberg, Gitte Pappe Ludvigsen, Dorthe Jørgensen, Line Dam Westen-
gaard, Rikke Toft Nørgaard,  Birgit Eriksson, Mark Sedgwick 
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hvorefter hun efterfølgende ville lave et udkast til svar, som vil blive skriftligt 
hørt i rådet inden svar skal fremsendes til rektor senest den 10. januar 2018. 
 

Punkter til drøftelse 
 

4. Forskningsrapport 2017  
Dekanen bød velkommen til Anne Marie Pahuus, der deltog i sagens behand-
ling. Af tal fra rapporten var i sagsfremstillingen fremhævet at: 
Der har de sidste par år ikke været de store udsving i antallet af ansatte i de 
forskellige kategorier på de tre institutter. 
Andelen af kvinder er stigende på professorkategorierne og samlet set er 33% 
af alle professorer/professorer MSO kvinder på Arts, totalt for AU er det 
23% IKK og DPU rekrutterer overvejende ansatte med en AU ph.d. grad, mens 
IKS overvejende rekrutterer kandidater med ekstern ph.d.-grad. 
Det samlede antal af publikationer har været let dalende i 2016. Men ikke 
alarmerende. Tendensen er fortsat at der publiceres flere tidsskriftartikler og 
færre monografier.  
Engelsk er overvejende publikationssprog for videnskabelige artikler, mens 
bøger fortrinsvis udgives på dansk Der ses en stadig stigning i antallet af sam-
publikationer med eksterne samarbejdspartnere.  
Flere og flere ph.d.-studerende kommer på udlandsophold i mindst 2 mdr. i 
2016 blev indskrevet 80 ph.d.-studerende (fig. 16). 
Siden 2010 har der været stigning i eksternt og samfinansierede ph.d.’ere. 
Stigningen i eksterne midler kommer primært fra EU samt private kilder. 
Carlsberg har også bevilget en del til Artsforskere i både 2015 og 2016. 
På kun tre år har Arts formået at hente næsten dobbelt så mange midler fra 
H2020 end det lykkedes i hele FP7 (fra 2007-2013). 
 
Det nye er at Open Acces er taget med, og der er plads til forbedring.  
Der var spørgsmål om betaling for open acces. Prodekanen sagde, at institut-
lederne har svaret, at de modtager meget få anmodninger om betaling, så det 
er vigtigt at det kommer til institutledernes kendskab, hvis der er en stor ud-
fordring der. Samtidig er det vigtigt at benytte bibliotekets tilbud om at tjekke 
om rimeligheden af forlangendet om betaling for open acces fra det enkelte 
konkrete tidsskrift.  
 
Generelt går det godt med publiceringer, selvom der tale om et lille fald. Der 
er et opmærksomhedspunkt i relation til, hvad der sker, når man får en stor 
bevilling og dermed måske ikke får skrevet så meget. Man skal være opmærk-
som på, at der kan være tale om ”tilfældige” udsving, men det at tallene følges 
over tid kan fint bruges som udgangspunkt for en drøftelse af ”årsag og virk-
ning”. 
 
Orientering om fælles indsats for ”early stage researchers”, f.eks. uddannelse i 
projektledelse. 
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Dekanen gentog, at det er en strategisk prioritering på Arts at beholde en stor 
ph.d.- skole, også selvom de studerende i stadig stigende grad skal finde ar-
bejde uden for AU. 
 
Hvad er tankerne omkring flere kvinder i forskning? 
Der foreligger en handleplan for flere kvinder i forskning, som er udmøntet 
forskelligt på de 3 institutter. Handleplanen er drøftet i det tidligere akademi-
ske råd. Der bliver løbende fulgt op på udviklingen. 
 
Hvad er målet inden for rekruttering af eksterne VIP. Dekanen svarede, at det 
er der ikke et mål for, vi tager de bedste og via øget fokus på brede, eksterne 
opslag bør vi kunne tiltrække flere eksterne. Men det er vigtigt at sige, at der 
vil være forskel mellem de forskellige miljøer på hvordan man kan rekruttere. 
 
Der var en drøftelse af antallet af udgivelser. 
Der var en drøftelse af den strategiske betydning af at satse på BFI point som 
adfærdsregulerende værktøj. Dekanen bemærkede, at BFI-points ikke er det 
samme som aktivitet og kvalitet, og at fakultetet i stedet ønsker at måle sig op 
imod de tilsvarende internationale fagligheder. Han var ikke blind for, at der 
var en vis økonomisk effekt af BFI-points, men understregede, at omfordelin-
gen var marginal sammenlignet med effekten af f. eks. eksterne forsknings-
midler m.v. 

5. Evaluering af Akademisk Råds arbejde i 2017   
Det er stadig en særlig udfordring med videolink. Det skal der ses på i det nye, 
som et emne om ”God mødeetik over videolink”. 
Forslag om 2,5 timers møder vedtaget 
Emner der blev foreslåetat arbejde med i 2018: 
- Hvad er kvalitet i humanistisk forskning og uddannelse (mindre/stærkere) 
- Open Access 
- EDU-IT 
- Datamanagement 
- ph.d. uddannelser , status  
- Rekruttering 
 
  
Punkter til orientering 14.00 
 

6. Orientering fra formand og dekan, herunder  
- Dekanen orienterede om at der snart er indgået en ny arbejdstidsaftale. En 
af de større ændringer vil være mere tid til deltagelse i bedømmelsesudvalg 
 
- Der er kommet en national sprogstrategi. Der er afsat 100 mio. kr. over 4 år 
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til strategien, heraf er den ene 1 mio. kr. direkte til IKK til tolke/translatør ud-
dannelse. De resterende 99 mio. kr. skal bruges til etablering af 1 nationalt 
sprogcenter, der konkret placeres 2 steder på hhv. KU og AU. Der er i strate-
gien åbnet for mulighed for forsøgsuddannelser i samarbejde mellem profes-
sionsskoler og universiteter om en 5-årig læreruddannelse med sprogprofil. 
Det fremgår af aftalen, at der skal dannes et nationalt småfagsråd, der skal 
nytænke den eksisterende småfagsordning, som giver tilskud til små humani-
stiske fag, der varetager en national interesse. 
 
- Budget 2018. Dekanen gentog som oplyst på budgetmødet i oktober, at Arts 
kommer ud med et positivt resultat for 2017. Det betyder samtidig, at Arts har 
nået sin maksimale opsparing. På baggrund af de forventede positive resulta-
ter i de kommende år er det aftalt med rektor, at de midler som Arts har fået 
fra USM fordeles på en ny måde, så det kommer senere end oprindeligt plan-
lagt. 
 
- Dekanen orienterede om det nye bevillingssystem, som træder i kraft den 1. 
januar 2019. 
Det nye bevillingssystem baseres på tre grundelementer: 
Grundtilskud (25 procent) 
Aktivitetstilskud (67,5 procent) 
Resultattilskud (7,5 procent) 
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/nyt-bevillingssystem-med-
fokus-pa-kvalitet-og-overgang-til-arbejde' 
 
- Dekanen orienterede om drøftelser i FSU og LSU om hvordan der på Arts 
skal arbejdes med god tone. Det er besluttet at lave kompetenceudvikling på 
ledelsesniveau omkring emnet. Desuden har FSU/FAMU foreslået at bede AU 
om at lave et udkast til code of conduct på AU. Alternativt kunne det blive ak-
tuelt at lave en sådan code alene for Arts. 
 

7. Næste møde 
Første møde i 2018 er den 20. februar  fra kl. 9.00 til 11.30 . 
 

8. Eventuelt 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 
9 A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. oktober 2017 til 30. november 2017. 
 

Navn Titel Institut 
Karsten Olsen Share Your Uncertainties: The behav-

ioral and cognitive basis of human social 
learning 

Institut for Kultur og 
Samfund 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/nyt-bevillingssystem-med-fokus-pa-kvalitet-og-overgang-til-arbejde
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/nyt-bevillingssystem-med-fokus-pa-kvalitet-og-overgang-til-arbejde
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Lars Frølund The Modern Hermes Institut for Kultur og 
Samfund  

Maj Sofie Rasmussen Passion og (dis)engagement blandt unge 
i udskolingen 

DPU - Danmarks In-
stitut for Pædagogik 
og Uddannelse 

Jacob Christensen Et videnskabeligt didaktisk perspektiv 
på madkundskab i skolen med projekt 
Madkamp som genstandsfelt 

DPU - Danmarks In-
stitut for Pædagogik 
og Uddannelse 

Mei Qu Participatory Internationalization: The 
Organizational Dynamics of Creating an 
International University in China and 
Denmark 

DPU - Danmarks In-
stitut for Pædagogik 
og Uddannelse 

Lonni Hall Ledelse på læringsudbytte: En analytisk 
begrebssættelse af ledelse på læringsud-
bytte tæt på levet ledelsesliv 

DPU - Danmarks In-
stitut for Pædagogik 
og Uddannelse 

Randi Boelskifte Skov-
hus 

Vejledning – valg og læring DPU - Danmarks In-
stitut for Pædagogik 
og Uddannelse 

1.  
 
9 B: Godkendt referat fra fællesmødet med FSU den 24. oktober 2017 
Referat af mødet den 25. oktober 2017 blev sendt i høring hos Akademisk Råd den  
7. november 2017.  
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/24102017_Ref_faellesmoede_om_bud-
get_18_FSU_og_AR.pdf 
 
9 C: Godkendt referat af møde i Akademisk Råd den 24. oktober 2017 
Referat af mødet den 24. oktober 2017 blev sendt i høring hos Akademisk Råd den 13. 
 november 2017.              
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraa-
der/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/24102017_Refe-
rat_af_moede_Akademisk_Raad_Arts.pdf 

 
9 D: Resultat af valg af studerende til Akademisk Råd, november 2017.  
Følgende er valgt som medlemmer af Akademisk Råd: 
 
Krestina V. Christensen 
Tobias Fuglsbjerg Aakjær 
Anna Marie Skriver Laulund  
Maria Kirkegaard Møller 
Som suppleanter er valgt: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/24102017_Ref_faellesmoede_om_budget_18_FSU_og_AR.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/24102017_Ref_faellesmoede_om_budget_18_FSU_og_AR.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/24102017_Ref_faellesmoede_om_budget_18_FSU_og_AR.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/24102017_Referat_af_moede_Akademisk_Raad_Arts.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/24102017_Referat_af_moede_Akademisk_Raad_Arts.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/24102017_Referat_af_moede_Akademisk_Raad_Arts.pdf
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Malene Silas Jensen 
Sanne Overgaard Larsen 
Jens Kjær Riemer 
Erik Lind Jensen  

 
9E: Revideret mødekalender for 2018, udsendt 31. oktober 2017,  
revideret 12. december 2017 
 

Ugedag Dato Tid Sted 

Tirsdag 20-02-2018 9.00-11.30 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Onsdag 02-05-2018 12.30-13.30 

Møde med FSU om opfølgning 
på budget 2018 ØR1 
Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Onsdag 02-05-2018 13.30-16.00 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Tirsdag 19-06-2018 12.00 -14.30 
Ordinært møde Videolink- 
Formand og dekan i Emdrup 

Tirsdag 25-09-2018 12.30 -15.00 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Torsdag- 
 fredag 

11-10-2018 til 
12-10-2018 10.00 – 9.00 

Seminar for de akademiske råd på 
Sandbjerg 

Tirsdag 23-10-2018 10.30-12.20 

Møde med FSU om budget 19 
Inkl. Frokost -Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Tirsdag 23-10-2018 12.30 – 16.00 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Tirsdag 18-12-2018 12.00 – 15.00 
Inkl. Frokost  
Fælles møde i Aarhus 

 
9 F: Tildelte grader og indleverede afhandlinger i 2017. (1.1.-30.11) 
 

Anthropology, Global Studies and the Study of Religion 6 
Art, Literature and Cultural Studies 7 
Didactics 6 
History, Archaeology and Classical Studies 8 
ICT, Media, Communication and Journalism 4 
Language, Linguistics and Cognition 5 
Learning and Education 14 
Theology, History of ideas and Philosophy 6 
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I alt 56 
 
 
Indleverede afhandlinger (1.1.2017 - 30.11.2017) 
Anthropology, Global Studies and the Study of Religion 7 
Art, Literature and Cultural Studies 4 
Didactics 9 
History, Archaeology and Classical Studies 6 
ICT, Media, Communication and Journalism 2 
Language, Linguistics and Cognition 4 
Learning and Education 12 
Theology, History of ideas and Philosophy 7 
I alt 51 
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