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Referat af mødet i Akademisk Råd den 20. juni 2017 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt 
Formanden bød velkommet til Marianne Rasmussen fra IKK, der er indtrådt  
i Akademisk Råd i stedet for Katrine Solvang. 
Bo Holm deltog i mødet som suppleant for Dorthe Jørgensen. 
 

 
Punkter til drøftelse 
 

2. Opfølgning på Symposium den 23. maj 2017  
Fra de studerende blev givet udtryk for, at tidspunktet den 23. maj var uhel-
dig af hensyn til eksamen. Det samme gælder for tidspunktet for næste semi-
nar den 14. december 2017. Dette blev noteret, men det var ikke muligt at æn-
dre på tidspunktet i år, da allerede er indbudt oplægsholdere til december. 
 
Formanden sagde, at hun havde fået gode tilbagemeldinger fra deltagerne i 
symposiet den 23. maj.  
 
Der blev også henvist til at der er lavet en særlig hjemmeside under Akade-
misk Råds hjemmeside om Future\\Arts. 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/future-
arts/ 

  
 

Møde den: Tirsdag den 20. juni 2017 kl. 12.30-14.30 
Sted: Aarhus, bygning 1431 13-15 og Emdrup lokale D118 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.3/2017) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen,  
Hane Bruun, Krestina V. Christensen, Eva Gulløv, Bo Holm, Stefan Iversen,  
 Jette Baagø Klockmann, Anne Marie S. Laulund, Marie Kirkegaard Møller,  
Rikke Toft Nørgaard,  Marianne Rasmussen, Mark Sedgwick, Line Dam Westengaard 
 
Observatører: Marianne Rasmussen 
 
Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Martin Friis Andersen, Gitte Pape Ludvigsen, Ning De Connick-Smith,  
Lise Skanting, Hanne Knudsen, Niels Nørkjær Johannsen, Birgit Eriksson 
 
Gæster: Prodekan Niels Lehmann deltager i dagsordenens punkt 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Referat 
godkendt 3. juli 2017 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/future-arts/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/future-arts/
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Formanden fortalte herefter om mødet i planlægningsgruppen og deres ideer til det kom-
mende seminar i december. Planlægningsgruppen består af Merete Wiberg, Rikke Toft 
Nørgård og Niels Nørkjær Johannsen med administrativ bistand fra Marie Louise Gam-
melgaard. 
 
Fokus på seminaret vil være: Hvad Arts-fagligheder kan, og hvad de gør verden i stand 
til?”.  
 
Der var en drøftelse af mulige emner for seminaret og oplægsholdere. 
Dekanen sagde, at det var vigtigt at være opmærksom på,, hvem der var målgruppen.  
De faldne kommentarer vil indgå i planlægningsgruppens videre arbejde. 
 
Der blev fra de studerende gjort opmærksom på, at det ved et kommende arrangement 
skal sikres, at budskabet om seminaret kommer bredere ud. Dette kan evt. ske via univer-
sitetets facebookside. 
 
Der vil foreligge et udkast til program til mødet den 29. september 2017. 
 

3. Akademisk dannelse /videnskabsteori 
Der forelå et udkast til spørgsmål, som dannede baggrund for drøftelsen.  No-
tatet var udarbejdet af en gruppe bestående af Merete Wiberg, Rikke Toft Nørgård,  
Niels Nørkjær Johannsen og Maria Kirkegaard Møller. 
 
Formanden redegjorde for baggrunden for den ønskede drøftelse, der  var at, der er brug 
for: 
 

• En afklaring af på hvilken måde dannelsesaspektet er relevant som en opgave 
for det moderne universitet. 1) Med henblik på uddannelse og 2) med henblik 
på at bidrage til oplysning og demokrati i samfundet. 
En afklaring af, hvorvidt og hvordan studium generale/fagets videnskabsteori 
bidrager til de studerendes akademiske og videnskabelige dannelse. 

• En afklaring af, hvorvidt universitetet har en linje/strategi for akademisk og 
videnskabelig dannelse – såvel indadtil med henblik på uddannelser og som 
en forpligtelse udadtil med henblik på at bidrage til oplysning og demokrati i 
samfundet.  
 
Drøftelsen berørte bl.a. følgende områder: 

• På hvilken måde er dannelse relevant som en opgave for det moderne univer-
sitet? 

• Er Søren Pinds foreløbige bud på et moderne filosofikum relevant for et mo-
derne universitet (herunder ønsket om sammenhængskraft, værdifælles-
skab)?  

• Har universitetet en samfundsmæssig dannelsesopgave med henblik på at bi-
drage til oplysning og demokrati i samfundet/verdenssamfundet 

• Er der et forskningspotentiale i den fornyede dannelsesdiskussion  
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• På hvilken måde bidrager studium generale og fagets videnskabsteori til de 
studerendes akademiske og videnskabelige dannelse? 

• Er dannelsesaspektet udfordret af f.eks. kravet om erhvervsrettethed i uddan-
nelserne 
  
Det blev fremført, at det ikke alene bør handle om videnskabsteori/filosofi-
kum, men at dannelse er den del af alle fag. Det er afgørende, at man får sin 
uddannelse i et akademisk miljø, og at det er det, der give dannelse. Der var 
bred enighed om dette samtidig med, at det blev fremført, at faget viden-
skabsteori/studium generale udgør en vigtig nerve i forhold til en grundlæg-
gende forståelse af videnskabelighed. 
 
Dekanen sagde, at det særlige ved universitets institutioneller ansvar er, at vi 
ligger inde med viden, som der er forpligtelse til at stille til rådighed for det 
omgivende samfund for dermed også at være med til at bidrage til dannelse i 
bred forstand og understøtte demokratiet 
 
Dekanen henviste i øvrigt til sit indlæg i Altinget: ”Et filosofikum er for fagligt 
snævert” 
http://www.altinget.dk/forskning/artikel/au-dekan-et-filosofikum-er-for-
fagligt-snaevert 
 
Formanden opsummerede, at det havde været en værdifuld drøftelse af et vig-
tigt emne, som rådet løbende må tage op. Aktuelt var det vigtigt at få indblik i 
ledelsens syn på forskningsministerens udspil vedrørende et moderne filoso-
fikum. 
 
Konklusionen på drøftelserne var, at Akademisk Råd ikke på nuværende tids-
punkt vil iværksætte handlinger i relation til emnet om dannelse/videnskabs-
teori. 
 
 

4. Undervisningskompetencer og kvalitet i undervisningen 
Formanden bød velkomment til prodekan Niels Lehmann, der deltog i sagens 
behandling. 
 
Årsagen til at de studerende gerne vil have punktet på var et ønske om, at der 
skal være løbende fokus på udvikling af kvalitet.  
Som forberedelse til punkter var den 10. maj 2017 afholdt et møde med delta-
gelse af formanden for Akademisk Råd, de 4 studerende fra rådet, prodekan 
for uddannelse Niels Lehmann, institutleder på IKK Per Stounbjerg og rådets 
sekretær. Efter mødet var 3 punkter udpeget som det, der skulle danne bag-
grund for drøftelsen i Akademisk Råd: 
 

http://www.altinget.dk/forskning/artikel/au-dekan-et-filosofikum-er-for-fagligt-snaevert
http://www.altinget.dk/forskning/artikel/au-dekan-et-filosofikum-er-for-fagligt-snaevert
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• undervisningskompetencer i relation til ansættelser 
• kompetenceudvikling 
• karriereperspektiv 

 
Prodekan og dekan redegjorde for hvad der allerede gøres for at sikre en høj 
kvalitet i uddannelser, både i forbindelse med ansættelser og kompetenceud-
vikling af VIP og i den løbende kvalitetssikring af uddannelserne. 
 
Der blev spurgt til, om der er særlige området, hvor der er problemer med un-
dervisningen ? Det blev svaret, at der har været eksempler på, at undervisere 
har svært ved at omstille sig til de nye rammer, som undervisningen foregår 
under. 
 
Der er mulighed for prøveforelæsning, og det kan være godt at bruge det, 
eventuelt at gøre det til standard. Fra VIP side blev det fremført at erfaring fra 
ansættelsessamtaler er, at undervisning fylder meget, og at det ikke alene er 
det, man kan se ved en prøveforelæsning, der afgør om man er en god under-
viser  
 
 
Dekanen oplyste, at der er afsat ressourcer til kompetenceudvikling både på 
institut- og fakultetsniveau, og at det fremgår af arbejdstidsaftalen at timer til 
kompetenceudvikling aftales konkret med institutlederen. Han bemærkede 
også, at undervisningskompetencer allerede var en del af ansættelseskriteri-
erne. 
 
Niels Lehmann afrundede drøftelsen med at fremhæve, at eventuelle enkelt-
stående kritisable forhold vedrørende undervisning bør tages op i forbindelse 
med undervisningsevalueringer og årlig status. Er der problemer med hensyn 
til opfølgning bør sager bringes op til studieleder eller prodekan. Der er såle-
des et system sat op mht. at opfange problemer. På den baggrund er det meget 
vigtigere at se fremad og tænke om uddannelseskompetence i lyset af de øgede 
krav til, hvad universitetsuddannelser skal kunne. I dag skal studerende ikke 
blot opnå en dybere faglighed, men også i højere grad tilegne sig et antal gene-
relle arbejdsmarkedsvendte kompetencer. Sådanne nye krav stiller store ud-
fordringer til måden, hvorpå vi tilrettelægger vores uddannelser og gennemfø-
rer vores undervisning. Det er i hans øjne den egentlige udfordring, og det er 
den, vi først og fremmest bør satse på at løse. 
 

5. Data management  
Dekanen indledte med, at  universitetsledelsen har besluttet, at der skulle 
indhentes kommentarer fra de akademiske råd til et udkast til Research Data-
management Politik, inden det revideres og sendes i en bredere høring på fa-
kulteterne. Dette ønske bunder i, at politikken indeholder passager med ind-
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hold, der er helt centralt for det akademiske arbejde, f.eks. vedrørende ret-
tigheder til data og adgang til data. 
 
Akademisk råd havde flere spørgsmål og bekymringer i forhold til det frem-
sendte forslag. 
Det handlede bl.a. om : 
 

• I dokumentet understreges betydningen af data tilgængelighed, men der er 
ikke noget udfoldet om datasikkerhed. 

• Etiske problemer med at gøre data tilgængelige Der er forskel på faglige felter 
og i kvalitativ forskning vil der ofte være personfølsomme eller personidenti-
ficerbart materiale, som skal behandles på en særlig måde. 

• Der er et stort spørgsmål om rettigheder til data. 
 
Det blev besluttet, at medlemmerne snarest fremsendes deres eventuelle 
kommentarer til politik udkastet til referenten, der sørger for, at de fremsen-
des til universitetsledelsen fortsatte behandling. Politikken vil senere komme 
i formel høring. Tidsplanen for dette kendes ikke p.t. 
 

 
Punkter til orientering 
 

6. Orientering fra formand og dekan 14.10 
Dekanen orienterede om, at der foreligger et forslag til principper for ansæt-
telser på AU, som vil komme i høring hos de akademisk råd efter sommerfe-
rien. På Arts er der i den forbindelse kommet et forslag om, at vi kunne lette 
bedømmelser af postdoc ansættelser. Dette skal også se i relation til den be-
lastning, der er af VIP i forbindelse med deltagelse i bedømmelser. Det vil 
indgå i forslaget, at bedømmelsesudvalg ved postdoc ansættelser ikke skal 
godkendes af Akademisk Råd. Et forslag vil blive forelagt Akademisk Råd sna-
rest. 
 
Fakultetsledelsen arbejder også videre med anvendelsen af short-listing. 
 
Dekanen orienterede om de meldinger, som rektor og bestyrelsesformand er 
kommet med efter det seneste bestyrelsesmøde, og som meget markant blev 
gentaget på Folkemødet. Bestyrelsen og universitetsledelsen finder således, at 
samfundsvidenskab og humaniora har en væsentlig rolle i universitetets digi-
taliseringsstrategi. Rektor og bestyrelsesformand har desuden – senest på 
Folkemødet på Bornholm – markeret, at de finder, at samfundsvidenskab og 
humaniora har en helt afgørende rolle i at bidrage til samfundsløsninger på 
de store samfundsopbrud, som stiller store udfordringer til folkestyret og 
samfundets sammenhængskraft. 
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Dekanen orienterede om arbejdet med at forberede det kommende 9. ramme-
program til afløsning af Horizon 2020.  
 
Dekanen orienterede om en kommende evaluering af dimensioneringsord-
ningen. 
 
Angående nyt om CI orienterede dekanen om, at en samarbejdsaftale snart er 
på plads, og at de relevante faglige miljøer har været inddraget i udarbejdelse 
af denne. På samme måde har disse være inddraget i udvælgelse af de første 6  
Fellows. 
 
Dekanen orienterede om bestyrelsens beslutning om en digital satsning på 
AU. Den digitale satsning indeholder fire konkrete indsatsområder, som vil 
blive udfoldet på Aarhus Universitet i de kommende år: 
1. Uddannelse af flere naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister 
2. Udvikling af teknologi og pædagogik, der styrker anvendelsen af it i uddan-
nelserne (Educational IT)       
3. Sikring af relevante digitale kompetencer på alle universitetets uddannel-
ser og uddannelse af flere digitaliseringsspecialister uden for naturvidenskab 
og teknik 
4. Styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen inden for digitaliseringsområ-
det 

På Arts er netop modtaget tilsagn fra SCK om 702.000 kr. til støtte for et kom-
petenceudviklingsprojekt for VIP på Arts med henblik på udvikling og etable-
ring af digitale kompetencer inden for undervisning og forskning. Fakultet bi-
drager med et tilsvarende beløb. 
 
Martin Friis Andersen udtræder af Akademisk Råd fra 1.august 2017 

7. Næste møde 
Næste møde er den 29. september 2017 kl. 9.30 til 11.30  i forbindelse med se-
minar den 28. – 29- september på Sandbjerg 
 

8. Eventuelt 
Intet 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 

9 A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. april 2017 til 31. maj 2017 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og 
tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 

Navn Titel Institut 
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Kresten Lundsgaard-
Leth 

Possibilities of the Good: Five Studies in 
Kierkegaard's Existential Philosophy 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Ella Schjødt Paldam Contemporary Chumash Religion: The 
Revitalization of Indigenous Tradition in 
Native California 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Luke John Murphy Between Unity and Diversity: Articulat-
ing Pre-Christian Nordic Religion and 
its Spaces in the Late Iron Age 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Sasja Emilie Mathiasen 
Stopa 

'Soli Deo honor et gloria' - A Study of 
Honour and Glory in the Theology of 
Martin Luther 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Jens Sand Østergaard Retelling Strange Stories: An Examina-
tion of Language and Socio-cognition for 
Children with Autism Spectrum Disor-
ders 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Johanne Stege Phillip-
sen 

Creative Synergies - On how Ideas Grow 
in Interaction 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Morten Timmermann 
Korsgaard 

Bearing with Strangers: Education and 
Politics of Inclusion 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Rasmus Fink Lorentzen Lærerens dilemma – mellem ideal og 
praksis: En virksomhedsteoretisk ana-
lyse af progressiv undervisning med it i 
dansk 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

 
 
9 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 10. maj 2017 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_Akademisk_Raad_10-05-
2017_web.pdf 
 
9C: Revideret årsplan for 2017 
 
9D Revideret medlemsliste 1. juni 2017 
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/ 
 
 
9E Revideret mødeplan for 2018 
 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_Akademisk_Raad_10-05-2017_web.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_Akademisk_Raad_10-05-2017_web.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_Akademisk_Raad_10-05-2017_web.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/
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Ugedag Dato Tid Sted 

Tirsdag 20-02-2018 9.00-11.00 
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 13.30-15.30 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Tirsdag 19-06-2018 12.30 -14.30 
Ordinært møde Videolink- 
Formand og dekan i Emdrup 

Tirsdag 25-09-2018 12.30 -14.30 

Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 
Obs flyttes evt. afhængig af seminar 
for de Akademisk Råd  

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 – 15.30 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Tirsdag 18-12-2018 12.00 – 14.30 
Inkl. Frokost  
Fælles møde i Aarhus 

 
 

 
 

 
 

 

 
Mødet sluttede kl. 14.30 

 
 

Merete Wiberg 
 

Formand 
 
 

  Lone Plougmann Iversen 
 

Referent 
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