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Referat af mødet i Akademisk Råd den 4. maj 2016 

 

 

Punkter til beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsorden 13.30-13.35 

Dagordenen blev godkendt, dog således at punkt 5 og 6 blev rykket op som 
de første på mødet. 
 

2. Årsplan for møder i Akademisk Råd 2016 13.35 – 13.55 

På mødet den 4. marts 2016 drøftede Akademisk Råd et første forslag til 

årsplan for 2016. På baggrund af drøftelserne og en efterfølgende drøftelse 

mellem formanden for Akademisk Råd og dekanen blev et revideret forslag 

til årsplan for 2016 forelagt til godkendelse. 

 

Det blev tilføjet at der på juni mødet kommer et punkt om ”Arts rolle og ud-

fordringer – nedsættelse af arbejdsgruppe”. Desuden sættes punktet 

”kommunikation i spændingsfeltet mellem kollegial og akademisk omgang” 

på listen med emner til senere behandling.  

 

Herefter var årsplanen godkendt. En rettet årsplan sendes til Akademisk Råd. 

 

3. Mødeplan for 2017 13.55 – 14.00 

Universitetsledelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en samlet oversigt over 

møder i de 4 fakultetsledelser og de 4 akademiske råd. Formålet med dette er at 

Møde den: Onsdag 4. maj 2016 kl. 13.30-16.30 

Sted: Lokale 136, bygning 5620, PMV48 og Emdrup D118 (videolink) 

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 3/2016) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), Dekan Johnny Laursen, Martin Friis Ander-
sen, Hanne Karina Bruun, Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Stefan Iversen, Hanne Knudsen, 
Niels Nørkjær Johannsen, Dorthe Jørgensen, Joachim Sloth Larsen, Mark Sedgwick, 
Daniel Anthony Slater, Søren Sandager Sørensen, Jens Thestrup Toft  

 
 
Observatører: Katrine Solvang Larsen, Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Niels Nørkjær Johannsen, Eva Gulløv, Christina Lysbjerg Mogensen, 
 
Gæster: Prodekan Niels Lehmann og rådgiver Aske Sløk deltog under punkt 5 og 6. 
Prodekan Anne Marie Pahuus deltog under punkt 7 

Referat 
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give mulighed for en bedre planlægning af årets opgaver f.eks. i relation til hø-

ringer, udpegninger m.m. Der forelå til godkendelse et udkast til en mødeplan 

for 2017, der som i 2016 indeholder 8 ordinære møder, 2 fællesmøder med FSU 

om økonomi samt et seminar med de akademiske råd og universitetsledelsen i 

marts. 

 

Mødeplanen blev godkendt. 

 

Punkter til drøftelse 

 

4. Adjunktpolitik 14.00 – 14.10 

I sommeren 2014 blev høringsrunden til adjunktpolitik sat i bero i forbindelse 

med konstituering af dekan. 

 

Fakultetsledelsen drøftede på møde d. 12. november 2015 behovet for en ad-

junktpolitik. Efter drøftelse med FSU besluttede Fakultetsledelsen den 10. de-

cember 2015, at der er behov for en adjunktpolitik, der tydeliggør hensigtser-

klæringen med stillingskategorierne.  

 

Der forelå et nyt udkast til adjunktpolitik. Politikken skal: 

 

- beskrive hvorledes de to stillingskategorier: adjunkt og postdoc bringes i an-

vendelse på Arts 

- tydeliggøre forventningerne til de forskere der ansættes i kategorierne  

- forholde sig til tenure-track som ansættelsesmulighed. 

 

Sagen blev udsat på møde i Akademisk Råd den 4. marts 2016. Dekanen rede-

gjorde for, at politikken er rettet efter drøftelse med FSU, således at regler for 

brug af ”tenure-track” svarer til de generelle AU regler, og sagde at det forventes 

at den endelige politik tiltrædes i Fakultetsledelsen den 18. maj 2016. 

 

Der blev stillet spørgsmål ved om politikken kan betyde, at ph.d.erne vil få dår-

ligere vilkår. Dekanen svarede, at det ikke er Arts’ politik at postdoc vil blive fo-

retrukket frem for ph.d., og at forslaget til adjunktpolitik afspejlede den aktuelle 

praksis. 

 

Hvor meget er tenure-track brugt på Arts og hvad er forventningen fremover? 

Dekanen svarede at det i dag er meget lidt, men at det kan være relevant frem-

over at kunne bruge tenure-track som rekrutteringsværktøj. Han bemærkede, at 

overvejelsen ville indgå i instituttets forslag til bemandingsplan. 

 

Der blev spurgt til, hvordan forskningshensynet blev inddraget i institutternes 

bemandingsplaner.  

Dekanen svarede, at han var sikker på, at institutlederen vil inddrage forsk-

ningshensynet ved udarbejdelsen af instituttets bemandingsplan. 

 

 Akademisk Råd havde ikke yderligere kommentarer til adjunktpolitikken. 
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5. Sproguddannelsernes fremtid på AU 14.10 – 14.55 

Formanden bød velkommen til prodekan Niels Lehmann og rådgiver Aske 

Sløk, der deltog i sagens behandling. 

Niels Lehmann startede med at redegøre for forslaget om en sammenlægning 

af sprogfag fra BSS med Arts sprog. Forslaget hviler på følgende tre hoved-

punkter: 

 

 Fastholdelse af både cand.mag.-graden og cand.ling.merc.-graden og som føl-

ge deraf opretholdelse af et dobbelt KOT-optag på BA-niveau 

 Specialiseringer på BA-niveau mhp. at kvalificere til de respektive kandidat-

uddannelser og arbejdsmarkeder 

 Samlæsning på de områder, der er tilstrækkeligt generiske 

Forslaget er udviklet i samarbejde mellem sprogfagsmiljøerne på de to fakulte-

ter. Det er ikke mindst på denne baggrund, at de to dekaner indstiller, at de to 

sprogfagsmiljøer samles på Arts. 

Indstillingen hviler desuden på: 

 
 at konsolidere sproguddannelserne. En sammenlægning af sprogfagsmiljøerne 

vil skabe et af de største sproguddannelsesmiljøer i Norden, øge mulighederne 

for et inspirerende og frugtbart studiemiljø. 

 at styrke den sproglige kompetenceprofil i de erhvervssproglige uddannelser 

og forskningsbaseringen af uddannelserne.  

 at styrke erhvervsprofilen for de humanistiske uddannelser.  

AU vil således gå utraditionelle veje for at understøtte forpligtelsen til at udby-

de sproguddannelser på højeste niveau. 

 

Dekanen takkede alle, der har deltaget i arbejdet med at få udarbejdet dette 

fælles projekt. Han oplyste, at omkostningen ved overtagelsen af de merkantile 

sprogfag i 2023 – med forbehold for usikkerhederne i beregningen – er op-

gjort til 18,5 mio. Der er aftalt en permanent overførsel af basismidler fra BSS 

på 10 mio. kr. og et midlertidigt tilpasningsbidrag på 28 mio. kr. fra universite-

tets strategiske midler. Det forventes, at der indenfor tilpasningsperioden frem 

til 2023 kan opnås yderligere besparelser i uddannelse og administration. De 

resterende omkostninger vil blive søgt opvejet med støtte fra fakultetet til in-

stituttet samt ved fremtidige besparelser.  

 

Det blev bemærket, at det også er vigtigt at fastholde et udviklingsperspektiv 

for de ikke-europæiske sprog? Dekanen bekræftede, at disse fags udvikling var 

vigtig for fakultetet, og at man nøje fulgte de faglige drøftelser på instituttet. 

 

Drøftelsen berørte sammenhængen mellem kvalitet og volumen af fag, behovet 

for fastholdelse af den merkantile og humanistiske identitet i uddannelserne 

samt forventningerne til fremtidig søgning. Dekanen bemærkede, at fakultetet 

anskuede de enkelte fags bæredygtighed ud fra en helhedsvurdering af forsk-

ning, uddannelseskvalitet – herunder studiemiljø – og økonomi, og ikke kun 

ud fra volumen.  Prodekanen orienterede om, hvordan man fra sprogfagenes 

side søgte at sikre såvel den merkantile som den humanistiske identitet i ud-
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dannelserne, samt om forventningerne til optag.  

 

Flere medlemmer af Akademisk Råd gav udtryk for anerkendelse af det frem-

tidsrettede, strategiske perspektiv i forslaget og for opbakningen fra bestyrel-

sen. 

 

Det blev oplyst, at medarbejderne på IKK har bakket op om forslaget. For-

manden konkluderede, at Akademisk Råd med de faldne bemærkninger om 

faglig identitet gav tilslutning til forslaget. Dekanen takkede for rådgivningen 

og for støtten til forslaget. Han oplyste at rådgivningen sammen med rådgiv-

ning fra FSU og de lokale råd/fora på IKK ville indgå i fakultetsledelsens be-

slutning den 2. juni 2016. Herefter fremsendes i samarbejde med BSS en ind-

stilling til bestyrelsens beslutning den 14. juni. 2016. 

 

Også prodekanen takkede for de faldne kommentarer, der vil indgå i det videre 

arbejde med at udforme de endelige aftaler med BSS. 

 

Punkter til orientering 

 

6. Afslutning af uddannelseseftersyn 14.55 – 15.20 

Prodekan Niels Lehmann og rådgiver Aske Sløk deltog i sagens behandling. 

 

Prodekanen orienterede om status på Arts uddannelseseftersyn. 

 

På et fakultetsledelsesseminar den 3.-4. marts 2015 blev det besluttet at ned-

sætte seks arbejdsgrupper. Med udgangspunkt i de udfordringer Arts står 

overfor i forbindelse med bl.a. fremdriftsreformen og dimensionering af ud-

dannelser, var hensigten, at arbejdsgrupperne skulle bidrage med forslag til 

langsigtede forbedringer af uddannelsernes faglige og økonomiske udvikling. 

Om muligt skulle arbejdsgrupperne komme med anbefalinger til fakultetsle-

delsen. De seks arbejdsgrupper dækker BA-tilvalg, sidefag, specialer, studie-

ordninger, prøveformer og lokaler.   

 

Uddannelsesforum Arts har i foråret 2015 udarbejdet kommissorier til de seks 

arbejdsgrupper. Studieledere og funktionschef for uddannelse har indstillet 

medlemmer til grupperne.  

 

Arbejdsgruppernes udkast til anbefalinger har været til høring i studienævne-

ne og Uddannelsesforum Arts primo 2016, og arbejdsgrupperne har leveret 

endelige rapporter og anbefalinger til fakultetsledelsen marts 2016. Prodekan 

for uddannelse har med afsæt i se seks rapporter udarbejdet en række indstil-

linger, som sammen med rapporterne har været drøftet i fakultetsledelsen den 

31. marts 2016.  

 

Prodekanens indstillinger er sendt til kvalificerende kommentering i studie-

nævnene og Uddannelsesforum Arts april/maj 2016, og fakultetsledelsen skal 

herefter træffe beslutning om indstillingerne den 2. juni 2016.    

 

Akademisk Råd tog orienteringen til efterretning. 



 

 

    

Side 5/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 
 

7. Akademisk Råds rolle i forbindelse med tildeling af ph.d.-grad 15.30 

– 15.45 

Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der deltog i sa-

gens behandling. 

 

Anne Marie Pahuus orienterede om Akademisk Råds rolle i lyset af den seneste 

ændring i ph.d.-bekendtgørelsen og i lyset af det oplyste fra ministeriet om for-

tolkningen af reglerne vedrørende tildelingen af ph.d.-graden. Som drøftet med 

Akademisk Råd (før valget af det nuværende Akademisk Råd) på møde den 2. 

april 2014 er reglerne således, at med mindre der er rejst alvorlig tvivl om be-

slutningsgrundlaget, f.eks. pga. begrundet mistanke om uredelighed, så er Aka-

demisk Råds rolle at godkende tildelingerne, når der foreligger en enig indstil-

ling fra bedømmelsesudvalget. Prodekanen orienterede desuden om praksis for 

kvalitetssikringen af ph.d.-indstillingerne: Forud for at de bliver sendt til Aka-

demisk Råd, gennemfører prodekanen sammen med ph.d.-programlederne og 

ph.d.-administrationen kvalitetssikring og legalitetskontrol af alle indstillinger 

om tildeling af ph.d.-graden. Rammen er, udover ph.d.-bekendtgørelsen og 

ph.d.-skolens regler, en vejledning for bedømmelsesudvalg, som også tidligere 

har været drøftet med Akademisk Råd. Anne Marie Pahuus bemærkede, at det 

er vigtigt at være opmærksom på, at der – inden for denne ramme af de gælden-

de fælles regler og afhængig af de faglige traditioner – kan optræde en vis varia-

tion i indstillingerne. På spørgsmål om engelsk oversættelse, oplyste hun, at det 

var bedømmelsesudvalgets formand, som havde ansvaret for den sproglige kva-

litet i indstillingerne. 

 

8. Orientering fra formand og dekan, herunder: 15.45 – 16.20 

- Status vedrørende institutionsakkreditering 

Rapporten om AU's kvalitetssystem og kvalitetssikringssystem er nu sendt til 

akkrediteringsinstitutionen og panelet. De første møder med panelet vil foregå 

på AU fra den 1. til 3. juni 2016. Dekanen gjorde opmærksom på, at Arts har 

fastsat ambitiøse, fælles grænseværdier for uddannelserne.  

 

- Status vedrørende Center for Skoleforskning  

Foranlediget af en henvendelse fra Akademisk Råd redegjorde dekanen for bag-

grunden for og processen bag etablering af Center for Skoleforskning på DPU. 

Initiativet markerer at DPU – med sin centrale rolle i dansk skoleforskning og i 

samarbejdet med professionshøjskoler og andre interessenter – løfter denne 

vigtige, nationale opgave for det danske samfund. Initiativet støttes med 20 mio. 

kr. fra universitetets strategiske mider. Dekanen understregede, betydningen af, 

at DPU fortsat var rummeligt for de mange forskellige tilgange til skoleforskning 

m.v.. Dekanen gav desuden en status for processen for udpegning af en center-

leder. 

 

- Orientering om proces for ansættelse af institutleder på IKK 

Dekanen oplyste, at som konsekvens af at Niels Lehmann er ansat som prode-

kan for uddannelse fra 1.maj 2016 er der nu indledt en proces mhp. opslag af 

stillingen som institutleder på IKK. Opslaget kommer ud i juni. Dekanen forven-

tede, at samtaler kan afholdes i august med forventet tiltrædelse 
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1.oktober/1.november 2016. 

 

- Orientering om møde mellem de akademiske råds formænd og universitetsle-

delsen den 26. april 2016 

Formanden sagde, at det havde været et godt møde og henviste til det materia-

le(formandsforsamlingens notat til bestyrelsesmødet), der var med som bilag. 

Det var formandens opfattelse, at Formandsforsamlingen kan blive et godt og 

konstruktivt samarbejde. Formændene havde overfor bestyrelsen især lagt vægt 

på, at det er vigtigt at have fokus på medarbejderinddragelse i alle processer 

 

9. Næste møde 

Næste møde i Akademisk Råd er 20. juni 2016 fra 11.30 til 14.30. 

 

10. Eventuelt 

Dekanen oplyste, at der havde været drøftelser med Aarhus Kommune om mu-

ligheden for, at fakultetet i samarbejde med kommunen kunne anerkende per-

soner for en betydelig indsats for kultur og dannelse. Flere medlemmer af Aka-

demisk Råd udtrykte sympati for formålet. 

 

11. Lukket sag – orientering 

 

 

Punkter til skriftlig orientering 
 

12. 1: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. februar til 31. marts 2016 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige 

indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 

 

 

Navn Titel Institut 

Signe Krag Representations of Palmyrene Women 

in Funerary Sculpture from the First 

Century BC to the Third Century AD 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Eva Krause Jørgensen Breaking the Chains - An Intellectual 

History of the Discursive Struggles over 

the Danish Agrarian Reforms 1784-1797 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Mette Molbæk Inkluderende klasse- og læringsledelse Danmarks institut for 

Pædagogik og Ud-

dannelse 

Anders Øgaard Fjernundervisning i skolen i Grønland Danmarks institut for 

Pædagogik og Ud-

dannelse 

Tine Wirenfelt Jensen Bjerget og sumpen - En undersøgelse af 

det danske universitetsspeciales betyd-

ninger med afsæt i humaniora 

CUDiM 

Rasmus Høll Nielsen The sound of Life - Auditory Cues to 

Animacy 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur 
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Theis Vallø Madsen Ants in the Archive. Cataloguing Mogens 

Otto Nielsen's Mail Art Archive 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur 

Jesper Svenningsen Samlingssteder. Udenlandsk kunst i 

danske samlermiljøer 1690-1840 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur 

Johanne Helbo Bønder-

gaard 

Forensic Literature – Memory Narra-

tives after Testimony 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur 

 

2: Godkendt referat fra møde den 4 marts 2016 

 

Referatet forefindes her: 

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

raad/ 

 

3: Annual Report 2015, Graduate School, Arts 

  

Rapporten forefindes her: 

http://phd.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/AR/GSA_Annual_report_2015.pdf 

 

 

Mødet sluttede kl. 16.30 

 

Merete Wiberg 

 

Formand  

  

 

 

Lone Plougmann Iversen 

 

Referent 


