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Referat af møde i Akademisk Råd den 19. februar 2019 

 

 

Punkter til beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer  

Dagsordenen blev godkendt.  

Der blev budt velkommen til nye medlemmer. Cecilie Rimdal er indtrådt i 

Akademisk Råd som observatør i stedet for Marianne Rasmussen. Følgende 

studerende er valgt til Akademisk Råd fra 1 februar 2019 til 31. januar 2020: 

Malene Sillas Jensen, Sissel Xenia Reese Hansen, Jannik Wiggers og Pernille 

Brinch Lind Thomsen 

 

2. Årsplan for 2019 – årets temaer på Akademisk Råds dagsordner   

Der forelå et forslag til temaer for den første halvdel af 2019. Der var ikke  

yderligere tilføjelser. Planen kan løbende justeres. 

 

Punkter til drøftelse 

 

3. Rapport om forskningsfrihed  

Drøftelsen berørte bl.a. ”indtægtsdækket virksomhed” på Arts. Der er en 

manglende sammenhæng mellem omfanget af dette og undersøgelsens resul-

tat i relation til oplevet pres i forbindelse med netop ”indtægtsdækket virk-

somhed”. Resultaterne kan ikke brydes ned på institut niveau, men dekanen 

har bedt institutterne m.v. drøfte af rapportens resultater lokalt og melde til-

bage. Dette er også relevant i relation til, at pres i henhold til rapportens re-

sultater også sker mellem kolleger. Dekanen sagde, at det fremadrettet er vig-

tigt at være opmærksom på udformning af kontrakter, så vilkår bl.a. omkring 

  
 

Møde den: Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 9.00-11.30 

Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 303 og Emdrup D118 

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.1/2019) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Hanne Bruun,  
Birgit Eriksson, Julie Goodall,  Sissel Hansen, Stefan Iversen, Malene Jensen, 
Dorthe Jørgensen, Niels Nørkjær Johannsen, Miriam Madsen, Pernille Thomsen, 
Jannik Wiggers, Ning de Connick-Smith, Martijn van Beek 
 

Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Henrik Nitschke, Cecilie Rimdal 

 

Afbud: Eva Gulløv, Mark Sedgwick,  Rikke Toft Nørgaard,  Hanne Knudsen 
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publicering m.m. er klare, ligesom fakultetet vil overveje, om man kan styrke 

rådgivningen i forbindelse med publicering. Der fulgte en drøftelse af begre-

bet ”forskningsfrihed” i relation til vilkårene i forbindelse med indtægtsdæk-

ket virksomhed. Dekanen oplyste, at der er få sager om den form for pres, der 

omtales i rapporten, som Arts’s ledelse har kendskab til. Drøftelsen afslutte-

des med en diskussion af den stigende rolle, som ekstern forskningsfinansie-

ring, herunder private fonde, spiller i forhold til fakultetets fremtidige forsk-

ningsudvikling. 

 

4. Forslag i forlængelse af rapport om forskningsfrihed – drøftelse 

med henblik på udarbejdelse af høringssvar  

Med henblik på udarbejdelse af et høringssvar blev der indhentet kommenta-

rer fra rådets medlemmer. Herefter vil formanden udarbejde et udkast til hø-

ringssvar, der vil blive cirkuleret blandt rådets medlemmer. Det blev fremført, 

at det er vigtigt, at medlemmer af Akademisk Råd er med til at sætte emnet på 

dagsordenen lokalt. 

 

5. Forlængelse af fakultetets forskningsprogrammer 

Den 15. juni 2016 traf fakultetsledelsen, efter en forudgående proces på insti-

tutter og i Akademisk råd, beslutning om at igangsætte t0 forskningspro-

grammer pr. 1.september 2016 på fakultetsniveau  - begge løber til 1. septem-

ber 2019. Fakultetsledelsen besluttede på møde d. 7. september 2018 at bede 

forskningsprogrammerne indsende en kort rapport/gen-ansøgning af 2-3 si-

der om forlængelse med deadline 15. januar 2019. Begge programmer har 

indsendt en gen-ansøgning for yderligere 3 år. Ansøgningerne blev behandlet 

på fakultetsledelsesmøde 7. februar 2019. Dekanen orienterede om, at fakul-

tetsledelsen anbefaler en forlængelse, og tilføjede på egne og fakultetsledel-

sens vegne en anerkendelse af, hvad der var opnået inden for de to initiativer. 

Han fandt, at de to programmer forbilledligt havde opfyldt det, som i sin tid 

var formålet med de tværgående programmer, nemlig et smidigt forsknings-

samarbejde på tværs af institutterne. Akademisk råd støttede straks forlæn-

gelsen af de 2 forskningsprogrammer. Der var fulgte desuden en drøftelse af 

det generelle behov for at have forskningssamarbejder på fakultetsniveau, 

herunder antallet af projekter. Der blev fremsat forslag om, at det burde være 

ganske enkelt at ansøge om at få støtte til et forskningsprogram på tværs af 

institutter. Dekanen tilkendegav, at han gerne ville drøfte dette med fakultets-

ledelsen. Han anså det for vigtigt, at forslag i givet fald kom med flere insti-

tutters fulde opbakning, og at man undgik store og tidsrøvende ansøgnings-

processer. Under diskussionen faldt der kommentarer til, at AUFF efter 2019 

vil afvikle flere virkemidler. Det blev oplyst, at fakultetsledelsen har besluttet 

at afsætte midler til så vidt muligt fra 2020 at kompensere for AUFF-bestyrel-

sens beslutning. 
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Punkter til orientering 

 

6. Status på rekrutteringspraksis  

Dekanen orienterede om, at der er en årlig omsætning af VIP på ca. 8%. Det 

er en fokuseret indsats, at disse stillinger besættes så hurtigt som muligt. 

Det er en væsentlig belastning for de, der deltager i ansættelses- og bedøm-

melsesudvalg, som dog er blevet mindre efter indførelse af shortlisting. Deka-

nen gav udtryk for anerkendelse af indsatsen fra institutlederne og alle, der 

var involveret i VIP-ansættelserne. Umiddelbart er det vurderingen, at AU’s 

nye normer for rekruttering ikke har ændret på ansættelser på Arts i forhold 

til tidligere, idet brede opslag og fokus på ansøgere med international erfaring 

allerede en tid havde været udbredt på Arts. Status på ansættelser i 2018 

kommer på mødet i Akademisk råd den 30. april. Institutlederne vil blev bedt 

om at redegøre for opslag- og ansættelsespraksis. 

 

7. Arbejdet med strategi på AU og Arts  

Dekanen orienterede om, at universitetsledelsen er gået i gang med at drøfte 

strategi. Som en del af baggrund for arbejdet foreligger bl.a. en såkaldt ”stake-

holderanalyse”. Dekanen forventer, at internationalisering bliver et vigtigt 

element i en kommende strategi, men understregede, at man endnu er i den 

indledende fase. Der blev spurgt til hvordan, det hænger sammen med den 

internationale dimensionering. Dekanen svarede, at denne primært ramte full 

degree-aktivitet, mens der stadig vil være mulighed for at udbyde kurser på 

engelsk, have ph.d.-samarbejder, internationale forskningssamarbejder m.m. 

Formanden henviste (uden sammenligning) til situationen på Aalborg Uni-

versitet og opfordrede til, at ledelsen på AU vælger en kurs og kultur, som 

ikke medfører strategiske fyringer. Der vil medio 2019 foreligge et forslag til 

strategi for AU, som vil komme i høring på universitetet. 

 

8. Orientering fra formand og dekan, herunder:  

 

- Forventet regnskab 2018 

Der forventes et mindre overskud i forhold til Ør3. Dette skyldes, at den ved 

Ør3 indlagte dispositionsbegrænsning ikke blive udmøntet. Regnskab 2018 

fremlægges på kommende møde i Akademisk Råd den 30. april 2019. 

- Status nye forskningsdagsordner 

Efter at forslag er indsamlet har der været en drøftelse mellem prodekanerne 

på Arts og BSS for at afsøge eventuelle samarbejdsmuligheder mellem de to 

fakulteter. Det ser p.t. ikke ud til at være tilfældet, så Arts vil fortsætte med 

deres egne initiativer, eventuelt som fælles fakultetssatsninger, kontakter til 

fonde el. lign. 

- Udspil fra ministeren om talent 

I 2015 lavede Arts – også efter drøftelse med det daværende Akademisk Råd, 

studienævn, studerende m.v. – et forslag til ”elite”-spor. Arbejdet blev sat i stå 
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i forventning om, at der ville komme et nationalt udspil med en medfølgende 

finansiering. Der foreligger nu et udspil fra ministeren om ”talent”. Fakultets-

ledelsen er indstillet på at ’støve det gamle forslag af’ og drøfte det på et kom-

mende møde i Akademisk Råd sammen med ministerens talentudspil. 

- Smart Cities 

En fælles gruppe på tværs af AU har lavet et udkast til en fælles ”Smart Cities” 

satsning. Der forventes en beslutning om dette i løbet af foråret, hvilket også 

kan være en del af en bæredygtigheds dagsorden. Se om Smart Cities p.t. her: 

http://smartcities.au.dk/ 

- AU har haft  besøg fra rektoratet på Kings College London (som AU er i uni-

versitetsalliance med), og dekanen har været på genbesøg hos sine kolleger i 

London. Der er fra begge sider ønske om øget samarbejde bl.a. indenfor ph.d., 

udvikling af fælles undervisningsmoduler, mobilitet m.m. 

- Henvendelse fra Keld Skovmand 

Der var orientering om henvendelse fra Keld Skovmand til Akademisk Råd og 

til dekanen. Rådet afventer sagens behandling. 

http://edu.au.dk/aktuelt/dokumentation-til-artikel-om-skoleforskning-i-

weekendavisen/ 

 

9. Næste møde 

 

Næste møde er den 30. april 2019. Der er fællesmøde med FAMU og FSU om 

opfølgning på budget 2019 (ØR1) fra kl. 12.30 til 13.30 og ordinært møde fra 

kl. 13.30-16.00 

 

10. Eventuelt 

Intet. 

 

 Punkter til skriftlig orientering 

 

11 A: Tildeling af ph.d.-grader 1. december 2018 til 31. januar 2019 

 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og til-

delt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 

 

Navn Titel Institut 

Lea Muldtofte Olsen In Language plus Code. The constitution 

of subjectivity in computational media 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur  

Sune Borkfelt Reading Slaughter: Heterotopias, Empa-

thy, and Abattoir Fictiions 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur 
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Anette Ekström Larner The Good Household Gone Bad. Tracing 

the Good Household in early modern 

Denmark through crime and incarcera-

tion 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Martin Friis Andersen Danmarks hidtil smukkeste Indsats. 

Danske atleters og mediers konstruktion 

af de olympiske lege i London (1948 og 

2012) som erindringssted 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Mette Ginnerskov Dahl-

berg 

"I guess that things can work in the 

West"; Unravelling the narratives of 

Eastern European master's students in 

Denmark 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Nicolai Krejberg Knud-

sen 

World and Coexistence. A Critical Re-

construction of Heidegger's Social On-

tology 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Geir Hyrve Bruk av kvalitative case-studier i evalue-

ringer av barnevernsprogrammer 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddan-

nelse 

 

11 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 18. december 2018 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-

ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_Akademisk_Raad_18-12-20188.pdf 

11 C: Mødeplan 2019 

 

Ugedag Dato Tid Sted 

Tirsdag 19-02-2019 9.00 – 11.30 

Ordinært møde Videolink- 

 

Tirsdag 30-04-2019 12.30-13.30 

Møde med FAMU/FSU om op-

følgning på budget 2019 ØR1 

Videolink- 

 

Tirsdag 30-04-2019 13.30-16.00 

Ordinært møde Videolink- 

 

Tirsdag 18-06-2019 9.00 – 11.30 

Ordinært møde Videolink 

 

Torsdag  26-09-2019 Hele dagen 

Seminar for de akademiske råd på 

Sandbjerg  

Fredag 27-09-2019 9.00 -11.30 

Fælles møde på Sandbjerg  
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Torsdag 24-10-2019 10.30  -12.20 

Møde med FAMU/FSU om 

budget 19 ØR3 

Inkl. Frokost -Videolink- 

 

Torsdag 24-10-2019 12.30 – 15.00 

Ordinært møde Videolink- 

 

Tirsdag 10-12-2019 12.00 – 15.00 

Inkl. Frokost  

Fælles møde i Aarhus 

 

 

 

11 D: Medlemsliste, Akademisk Råd 1. februar 2018 

Bilag: Akademisk Råds medlemmer 1. februar 2018 

 

11 E: Tildelte ph.d. grader 2018 

Bilag: Tildelte ph.d. grader 2018 

 

11 F : Ph.d. optag 2018 

Bilag: Ph.d. optag 2018 - uden navne 

 

11 G: Tildelte doktorgrader 2018 

Bilag: Tildelte doktorgrade 2018  

 

 

Mødet sluttede kl. 11.30 

 

 

Merete Wiberg 

 

Formand 

 

 

Lone Plougmann Iversen 

 

Referent 

 
 

  

 

 

 

 


