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Referat af mødet i Akademisk Råd den 14. december 2016 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Seminarer om Humanioras fremtidige rolle og udfordringer  

Rådgiver Marie Louise Gammelgaard deltog i sagens behandling og lavede 
særskilte noter til brug for den videre planlægning af seminarerne. 
 
På mødet i Akademisk Råd den 27. september 2016 blev et foreløbigt forslag 
til et seminar om Arts’ rolle og udfordringer drøftet. På baggrund af input 
herfra har arbejdsgruppen (bestående af: Merete Wiberg, Niels Nørkjær Jo-
hansen, Rikke Toft Nørgård og Søren Sandager) lavet et forslag til program 
for den interne workshop, som skal følges op af et eksternt rettet seminar. 
 
Arbejdsgruppen foreslår, at den interne workshop datosættes til 23. maj 2017, 
og det eksternt rettede seminar til 14. december 2017. og Akademisk Råd til-
sluttede sig dem. 
 
Akademisk Råd drøftede indhold i de 2 seminarer og besluttede at arbejds-
gruppen kan arbejde vider med planlægning af disse som foreslået. 
 

3. Forslag til mødekalender for 2018  
Universitetsledelsens stab har anmodet de akademiske råd om, at de allerede 
nu beslutter et udkast til mødekalender for 2018. Dette skal ske for, at der ef-

 
 

Møde den: Onsdag den 14. december 2016 kl. 13.30-16.30 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.7/2015) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen,  
Hanne Karina Bruun, Birgit Eriksson, Martin Friis Andersen, Eva Gulløv, Stefan Iversen,   
Niels Nørkjær Johannsen, Mark Sedgwick, Daniel Anthony Slater, Jens Thestrup Toft, 
Rikke Toft Nørgaard 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting 
 
Gæster: Institutlederne Claus Holm, Bjarke Paarup og Per Stounbjerg deltog under  
punkt 6 og 7, rådgiver Marie Louise Gammelgaard deltog under punkt 2 og prodekan 
Anne Marie Pahuus deltog under punkt 7, nyvalgt medlem af Akademisk Råd 
fra 1. februar 2017 Krestina V. Christensen (observatør) 
Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Hanne Knudsen, Katrine Solvang, Søren Sandager Sørensen, Jette Baagø Klock-
mann, Mark Sedgwick, Joachim Slot Larsen, 
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terfølgende kan foretages en koordinering af mødetidspunkter mellem de 4 
fakulteter og møder i f.eks. bestyrelsen.  
 
Udkast til kalender blev godkendt, dog således at antallet af møder sættes til 6 
pr. år og mødelængde på 2 timer. 
 

Punkter til drøftelse 
 

4. Evaluering af Akademisk Råds arbejde i 2016  
Rådet drøftede arbejdet i 2016, herunder form, indhold og antallet af møder 
samt hvilke sager rådet vil arbejde med i 2017. 
 
Antallet af møder og mødelængde blev drøftet. Der blev givet udtryk for, at 
det burde være nok med maksimalt 6 møder om året og af en varighed af 2 
timer. Den tidligere godkendte mødekalender for 2017 rettes i forhold til det-
te. 
 
Der var en drøftelse af, hvordan kendskab til Rådets arbejde kan udbredes. 
Formanden vil skrive nyhedsbrev, som kommer ud til institutterne. Der var 
forslag om, at det også sendes til institutforum og uddannelsesnævn samt til 
ph.d. rådet. 
 
Der blev spurgt til hvad effekten af rådets rådgivning har været – der blev 
spurgt til tilbagemeldinger fra dekanen på dette. Dekanen svarede, at det altid 
fremgår af sager, der kommer i rådet flere gange, hvilke hensyn der er lagt 
vægt på.  Der vil også være sager, der kun er i rådet 1 gang, og her ville deka-
nen naturligvis altid gerne redegøre for sagens udfald og de til grund liggende 
hensyn. 
 
Der forelå en opsamling på de sager, som Rådet har behandlet i 2016. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor rådet endnu ikke har drøftet elitespor. Dekanen 
svarede, at emnet var drøftet med det tidligere Akademiske Råd, Forum for 
Uddannelse m.v., og at der ikke havde været nogen udvikling siden da. Der 
forventes et eliteudspil fra ministeren i marts 2017. Herefter vil fakultetsle-
delsen gerne rejse sagen igen i Akademisk Råd. Dekanen redegjorde kort for 
de foreløbige overvejelser om eliteuddannelser på Arts.  
 
Følgende emner, skal tages op i 2017: Sprogstrategi, digitalisering, eliteinitia-
tiver, og professoratspolitik.  
 
På det første møde i marts 2017 vil der blive fremlagt et forslag til årsplan 
med emner på. 
 

 
5. Professorater i 2017  

Dekanen redegjorde indledende for historikken omkring den professoratspo-
litik, der blev udarbejdet i 2012.  Samtidig fortalte dekanen om praksis for 
udarbejdelse af bemandingsplaner, og at han ønsker, at professorater skal 
tænkes ind i de enkelte institutters planer.  Selvom Arts står overfor økono-
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miske udfordringer, der frem mod 2024 vil betyde reduktion af antal VIP, øn-
sker fakultetsledelsen, at antallet af professorer som led i den strategiske 
styrkelse af Arts skal øges. Dekanen understregede, at der ikke var tale om en 
engangsforeteelse, men en løbende proces, og at fakultetsledelsen ikke nære-
de tvivl om, at der ville være højt kvalificerede interne og eksterne ansøgere. 
 
Forløbet omkring besættelser af MSO professorater i 2015 blev beskrevet og 
Akademisk Råds rolle i relation hertil. Dekanen ønsker set i lyset af denne er-
faring en mere decentral proces, og at der er en forståelse med Akademisk 
Råd om, at det kan betyde efterfølgende kaldelser, hvor Akademisk Råd skal 
godkende bedømmelsesudvalg. 
  
Det var tilslutning til at beslutning om MSO-opslag hhv. -kaldelser i givet fald 
skulle være decentral og institutbaseret. Det blev samtidig fremført, at det er 
vigtigt, at balancen mellem ordinære professorer og MSO ikke tipper. Der er 
forholdsmæssigt brug for flere faste professorer. 
 
Der blev efterspurgt en oversigt over fordeling af de nuværende professorater 
ikke bare på institutniveau, men også på fag. 
 
Dekanen vil lade det være op til institutterne selv at udforme deres beman-
dingsplan, forud for fakultetsledelsens godkendelse ifbm. budget, og her tage 
stilling til brug af både ordinære og MSO professorater. Dekanen ønsker ikke 
at sætte en ratio for ordinære professorater ift. MSO.  
 
Der blev spurgt til, hvorfor man ikke kan have den norske professor model. 
Dekanen svarede, at det er et spørgsmål, som afgøres af staten og de faglige 
organisationer. 
 
Der blev udtrykt bekymring for egnethed af kategorien MSO i det hele taget. 
Det blev påpeget, at det af lovgivningen fremgår, at MSO professorater skal 
gives til yngre forskere.  
 
Akademisk Råd gav tilslutning til ønsket om at styrke Arts’ professoratsprofil 
med faste professorater, men ønskede at der tages en drøftelse i institutforum 
af den evt. brug af MSO professorater, og at den generelle brug af MSO pro-
fessorater tages op på et møde i rådet i 2017. 
 
 

6. VIP Ansættelser på Arts 2014-2016  
 
Formanden bød velkommen til institutlederne, der deltog i sagens behand-
ling. 
 
Der var fremsendt notat, der 0psummerede ny-ansættelser på Arts 2014-
2016. Notatet viser bl.a. at: 

 
• over halvdelen af de nye ansættelser i 2014 var været på IKS, også i 2015 og 

2016 var der flest ansættelser på IKS og færrest på DPU.  
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• I 2016 er kønsfordelingen samlet set tæt på 50-50 på alle tre institutter. På 

IKS bemærkes at de er fordelt med overvægt af mandlige lektorer og kvindeli-
ge postdocs. 
 

• På IKK og DPU har størstedelen af de nyansatte en ph.d.-grad fra AU. Mens 
IKS nyansættelser samlet set overvejende har ph.d. fra andet universitet. Her 
bemærkes at for lektorer og opefter er der på alle tre institutter endnu overve-
jende nyansættelser med AU ph.d.-grad..  
 
Rådet spurgte, hvilke overvejelser gør man sig om at ansætte flere internatio-
nale ansøgere. Per Stounbjerg svarede, at man er meget opmærksom på ved 
opslag at udforme disse på en måde, så man opfordrer internationale ansøge-
re til at søge. 
 
Claus Holm sagde, at det også er et indsatsområde på DPU, men selv om man 
har haft internationale ansøgere til flere stillinger har det indtil videre vist sig 
vanskeligt at få det omsat til ansættelser. 
 
De studerende spurgte, om der blev lagt vægt på undervisningskompetencer i 
ansættelserne.  
 
Claus Holm svarede, at det lægges der også stor vægt på ved ansættelser på 
DPU. Der bliver erfaringsmæssigt spurgt meget ind til undervisningskompe-
tencer ved samtalerne. 
 
Per Stounbjerg bekræftede, at det samme gør sig gældende på IKK. 
 
Spørgsmålet om fordeling mellem MSO og ordinære professorater blev bragt 
op.  
 
Per Stounbjerg svarede at IKK først og fremmest ønsker en højere andel af 
fast professorer. Det er samtidig klart, at der kan være et dilemma i relation 
til bemandingsplaner og de enkelte afdelingers ønsker om at få ordinære stil-
linger.  
 
Claus Holm var enig i dette, men sagde også at det kunne være fornuftigt at 
bruge MSO i en internationaliserings strategi.  
 
Bjarke Paarup sagde, at han ser MSO som en naturlig del af et karriereforløb. 
Ved brug af professorater kræver det at der er en ledig stilling, der kan genbe-
sættes. 
 
Dekanen nævnte at FSU har besluttet at overveje at afvente med at opgøre 
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tallene for VIP-ansættelser til kalenderåret er gået (modsat den nuværende 
praksis hvor tallene opgøres i efteråret) for at undgå talforvirring. Dekanen 
foreslog at Akademisk råd gør det samme. Det var der tilslutning til. 
 

7. Institutternes handleplaner for flere kvinder i forskning   
Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der sammen 
med institutlederne deltog i sagen og startede med at nævne udfordringer på 
det enkelte institut. 
 
På IKS er ambitionen at få et gennemsnit på 45 % kvindelige ansatte i ordi-
nære stillinger. Der er miljøer, hvor målsætningen er svær at nå, og disse skal 
have særligt fokus. 
 
For IKK gælder, at der pt. generelt er få professorer, hvorfor der er særligt fo-
kus på flere kvindelige lektorer, for mærkbart at rykke ved kønsbalancen. Et 
middel hertil vil være at arbejde med stillingsopslagenes udformning og at 
arbejde for en øget internationalisering. 
 
På DPU er fokus på kønsbalance i forskning. Der er en overvægt af kvinder ift. 
mænd, hvilket ser ud til at fortsætte ved generationsskifter. Der er pt. få 
kommende opslag, hvorfor stillingsopslag ikke på kort sigt vil kunne spille en 
afgørende rolle, som middel til kønsbalance. 
 
Det blev nævnt, at uddannelsesledelse også burde fremgå som en del af be-
skrivelsen.  
 
Det fremgår nogle steder, at stress er relateret til kvinder. Det er det ikke, det 
er et arbejdslivsproblem.  
 
Der blev efterspurgt tal for kønsfordeling på afdelinger. Institutlederne be-
kræftede, at der vil være forskelle mellem de forskellige afdelinger 
 
Det blev efterspurgt, at der bør være fokus på køn i den interne ledelse på in-
stitutterne. 
 
Det blev foreslået, at der evt. i en kommende APV kan spørges ind til eventuel-
le barrierer for at kvinder vælger en karriere indenfor forskning. 
 
Punktet blev afsluttet med, at formanden konstaterede, at rådet ikke finder, at 
der er behov for særlige tiltag på fakultetsniveau i relation til at få flere kvin-
der i forskning, udover den årlige afrapportering og møde med institutlederne 
om dette. 
 

Punkter til orientering 
 
8. Budget 2017  

Efter ØR3 er der sket enkelte justeringer. Det har vist sig, at AU ikke får en 
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fremdriftsbøde i 2016 og at der ikke, som indlagt i ØR3, sker en reduktion 
uddannelsestaksterne. Det betyder, at Arts kommer ud med et betydeligt hø-
jere overskud en forventet ca. 10 -11 mio. kr.  
Der vil derfor være en samlet opsparing på Arts på ca. 25 mio. kr. efter 2016. 
 
Det er under forudsætning af at den gode indsats fastholdes forventningen at 
AU/Arts heller ikke får en fremdriftsbøde i 2017, og at budgettet for 2017 der-
for ser fornuftigt ud. 
 
Foranlediget af spørgsmål orienterede dekanen kort om universitetsledelsens 
beslutning om debiteringsnøgle for fællesudgifter og omlægningen af husleje-
tillæg. 
 

9. Orientering fra formand og dekan 
 
Dekanen orienterede om universitetsledelsens overvejelser om den fremtidige 
relation til Det kongelige bibliotek. 
 
AUL er i dag en samlet enhed, som er ”hosted” i vicedirektør området for ud-
dannelse, men efter konkrete aftale med de enkelte fakulteter om serviceni-
veau. Det er universitetsledelsens vurdering at det samme – under forudsæt-
ning af resultatet af forhandling herom – kan ske med en aftale med Det kon-
gelige bibliotek. Dekanen understregede, at for Arts var fastholdelse af sam-
arbejdet med bibliotekerne om studiemiljø, forskningsunderstøttelse m.v. af-
gørende. Der udsendes materiale til Akademisk råd til kommentering direkte 
til dekanen, 
 
Ph.d. aktiviteten fastholdes i 2017 på samme niveau som tidligere år. 
 
Dekanen orienterede kort fra møde i den landsdækkende referencegruppe for 
sprog  
 
Dekanen fortalte, at der stadig er drøftelser med ministeriet om translatør og 
tolkeuddannelsen, og at en afklaring forventedes at ske i forbindelse med ud-
formningen af den nationale sprogstrategi. 
 
 

10. Næste møde 
Første møde i 2017 er den 9. marts 2017 fra kl. 9.00 til 11.00 . 
 

11. Eventuelt 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 

1. 12 A: Tildeling af ph.d.-grader 
 Resumé Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige 
indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
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2. Periode: 1. oktober til 31. oktober 2016 
Navn Titel Institut 
Lone Krogsgaard Svar-
stad 

Teaching Interculturality. Developing 
and Engaging in Pluralistic Discourses 
in English Language Teaching. 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Stine Kaplan Jørgensen Mobning og interventioner - Positione-
ringsteoretiske analyser af gruppesamta-
ler med børn 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

 
 
12 B: Godkendt referat fra fællesmødet med FSU den 25. oktober 2016 
Referat af mødet den 25. oktober 2016 blev sendt i høring hos Akademisk Råd den  
13. november 2016.  
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_o
g_moedereferater/Referat_af_faellesmoede_om_budget_17_FSU_og_AR_25-10-16.pdf 
 
12 C: Godkendt referat af møde i Akademisk Råd den 25. oktober 2016 
Referat af mødet den 25. oktober 2016 blev sendt i høring hos Akademisk Råd den 28. 
 november 2016.              
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_o
g_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_AR_Arts_25-10-2016 
6.pdf 
 
12 D: Resultat af valg af studerende til Akademisk Råd, november 2016.  
Følgende er valgt som medlemmer af Akademisk Råd: 
 
Krestina V. Christensen 
Line Dam Westengaard 
Maria Kirkegaard Møller 
Anna Marie Skriver Laulund 
 
Som suppleanter er valgt: 
 
Søren Sandager Sørensen 
Julie Sandgaard Andersen 
Rebecca Østvand Matthiesen 
Søren Pietsch-Thomsen 
 
 
 
 
 
 
 

http://medarbejdere/
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_AR_Arts_25-10-2016
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_AR_Arts_25-10-2016
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12E: Revideret mødekalender for 2017 
 

Ugedag Dato Tid Sted 

Torsdag 9-03-2017 9.00-11.00 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Onsdag 03-05-2017 12.30-13.30 

Møde med FSU om opfølgning 
på budget 2017 ØR1 
Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Onsdag 03-05-2017 13.30-15.30 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Tirsdag 20-06-2017 12.30 -14.30 
Ordinært møde Videolink- 
Formand og dekan i Emdrup 

Torsdag-  
fredag  28 til 29-09 2017 11.00-09.00 

Seminar for de akademiske råd på 
Sandbjerg 

Fredag  29-09-2015 9.30-11.30 Fælles møde på Sandbjerg 

Tirsdag 24-10-2017 10.30-12.20 

Møde med FSU om budget 18  
Inkl. Frokost -Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Tirsdag 24-10-2017 12.30 – 14.30 
Ordinært møde Videolink- 
Dekan og formand i Aarhus 

Tirsdag 12-12-2017 12.00 – 14.30 
Inkl. Frokost  
Fælles møde i Aarhus 

 
 
12 F: Tildelte grader og indleverede afhandlinger i 2016. 
 

Tildelte grader og indleverede afhandlinger i 2016. 

Tildelte grader (1.1.2016 - 27.11.2016) 
Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion 4 
Art, Literature and Cultural Studies 9 
Didactics 8 
History, Archaeology and Classical Studies 10 
ICT, Media, Communication and Journalism 2 
Language, Linguistics and Cognition 1 
Learning and Education 10 
Theology, History of ideas and Philosophy 7 
I alt 51 

 
 



 
 

    

Side 9/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Indleverede afhandlinger (1.1.2016 - 27.11.2016) 
Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion 11 
Art, Literature and Cultural Studies 11 
Didactics 5 
History, Archaeology and Classical Studies 16 
ICT, Media, Communication and Journalism 2 
Language, Linguistics and Cognition 3 
Learning and Education 12 
Theology, History of ideas and Philosophy 8 
I alt 68 

 
 
 
Lukket sag 
 

13. Indstilling af æresdoktor 2017 
 
 
 

 

 
Akademisk Råds  Høringssvar – Digitaliserings strategi 
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