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Referat af mødet i Akademisk Råd den18. december 2013.                          

 

 

Punkter til beslutning 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Som besluttet af formanden flyttes punkt 8A på dagsordenen frem som 

punkt 3 og ændres fra et orienteringspunkt til et drøftelsespunkt. 

 

2. Godkendelse af referat fra fælles møde med FSU den 2. oktober 2013 og fra 

mødet den 14. november 2013  

Udkast til referat fra mødet den 2. oktober 2013 er sendt til Akademisk Råd 

den 30. oktober 2013, og udkast til referat af mødet den 14. november 2013  

er sendt til Akademisk Råd den 28. november  2013 

 

Referaterne blev godkendt. 

 

 

 

Punkter til drøftelse 

 

Møde den: Onsdag den 18. december 2013 kl. 12.00-15.00 

Sted: Lokale 021-023, Bygning 1431 Aarhus 

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 6/2013) 

 

Medlemmer: Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (dekan), Svend Andersen, 

Martijn van Beek, Henrik Bødker, Asger Emborg, Niels Christian Hansen, Nina 

Javette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Jeppe Læssøe, Karen-Margrethe Simon-

sen, Maja Sloth, Alexander Thomsen, Karen Valentin 

 

 

Observatører: Bente Kejser, Lise Skanting 

Gæst: Prodekan Jan Ifversen deltog i behandlingen af dagsordenens 

punkt 7. 

 

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 

 

Afbud:  Niels Christian Dahl, Christian Dalsgaard, Stine Kaplan Jørgensen, Si-

mon Jylov, Mette Lindvig Kannegaard 

 

 

 

Referat godkendt 

5. februar 2014 



 

 

    

Side 2/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Besparelser på AU og Arts 

 

       Formanden bad om status fra dekanen om besparelser i 2014 på AU og Arts. 

 

Dekanen gav udtryk for, at det endnu var usikkert, hvordan det endelig budget 

2014 for det samlede AU bliver, da det først skulle vedtages i AU’s bestyrelse.  

 

Der blev spurgt til, hvornår dekanerne blev inddraget i budgetlægningen. Dekanen 

svarede, at det har været kendt, at AU havde underskud bevilget af bestyrelsen i 

2012, 13 og 14. Ved udarbejdelse af budget 2013 var forhåbningen den, at ekster-

ne midler kunne afhjælpe de forhøjede udgifter. 
 
Prognoser for diverse indtægtskilder har vist, at dette ikke ser ud til at lykkedes, hvor-

for det var rektors vurdering, at det vil blive nødvendigt at lægge besparelser ind i 

budgetterne allerede i 2014 for at opnå den balance i 2015, som er krævet af be-

styrelsen.  
 

 Der blev spurgt til, hvordan budgettet med store besparelser hænger sammen med 

det, som Akademisk Råd har fået at vide omkring Arts’ budget. Dekanen forklarede, 

at det er vigtigt at skelne mellem AU og Arts’ budget 2014 samt mellem Forecast 3 

for 2013 og et budget 2014, som Akademisk Råd endnu ikke er præsenteret for. 
 

 Regnskabet for de første tre kvartaler i 2013 blev forelagt for Akademisk Råd den 2. 

oktober 2013 og var udtryk for det man vidste på det tidspunkt i forhold til regnska-

bet for 2013 og forecast for regnskabet for hele 2013. Efter de første tre kvartaler vi-

ste regnskabet for Arts et underskud på 41 mio. kr. Dekanen gav på daværende 

tidspunkt udtryk for en vis optimisme i forhold til at indhente underskuddet i det 

kommende kvartal, dels fordi der typisk hjemskrives mange midler i sidste kvartal, 

dels fordi den nye økonomiafdeling havde stort fokus på opgaven. Dekanen gjorde 

dog også opmærksom på, som det står beskrevet i de udleverede dekankommen-

tarer til FC3, at underskuddet er stort selv for tredje kvartal, og at det muligvis ikke 

helt kan indhentes. 
 

      Der blev spurgt til, om pengeforbrug og investeringer på administrationsside i for-

bindelse med forandringsprocessen har bidraget til de aktuelle problemer. Deka-

nen svarede, at pengene er i høj grad blevet brugt til investering i nye understøtten-

de systemer (Navision, LMS m.fl.), som nu gerne skulle give sig udtryk i administrative 

effektiviseringer, der ville kunne gøre, at der kan hentes besparelser på administra-

tionens budget. 

 

Der blev udtrykt undren over, at man ikke afventer den kommende analyse af or-

ganisationen, før der meldes besparelser ud. Dekanen sagde, at der er en vis sam-

menhæng med analysen, men at det store problem med manglende indtægter al-

lerede i 2014 ikke løses gennem denne analyse af organisationsstrukturen. 

 

Der forventes besparelser på alle dele af administration, både front- og backoffice 

og hovedområdets samt institutternes administrationer. 
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Dekanen overvejer besparelser på fakultetsniveau i form af bl.a. besparelser på 

administration såsom nedlæggelse af receptionen på IUP, Campus Emdrup, redu-

ceret medfinansiering til ph.d.-stipendier samt i form af færre strategiske ph.d.-

stipendier (drøftes under dagsordenspunkt 9B) og endvidere besparelser på byg-

ningsdrift og campusprojekter (allerede iværksat). Institut- og centerledere overve-

jer på samme måde besparelsesmuligheder på institut- og centerniveau. 
 
Dekanen gjorde opmærksom på, at medarbejderinddragelse i forbindelse med be-

sparelser sker gennem HSU, FSU og LSU. Akademisk Råd skal rådgive dekanen om 

budgettet.  

 

Der blev spurgt til, hvordan dekanen forestiller sig, at det skal ske fremover.  

Dekanen svarede, at når hele AU’s budget foreligger, kan Arts’ budget laves. Deka-

nen vil fremlægge de forslag til besparelser, som vil ligge på hovedområdeni-

veau.  Dette vil ske på mødet i Akademisk Råd den 5. februar 2014. Budget 14 vil 

blive udarbejdet i henhold til de budgetfordelingsprincipper, som blev forelagt på 

mødet i Akademisk Råd sammen med FSU den 2. oktober 2013. 

 

Rådet tog dekanens redegørelse til efterretning. De valgte medlemmer af rådet 

fandt dog sammenlagt forløbet utilfredsstillende og valgte på den baggrund at be-

nytte rådets mulighed for at udtale sig til universitetets ledelse. Udtalelsen (se bilag 

bagest i dette referat) anerkender, at universitetet ikke kan leve med trecifrede mil-

lionunderskud. I lys af udtalelser fra rektor og bestyrelsesformand om, at besparel-

sesbehovet har været kendt i 1-2 år, finder rådet finder imidlertid ikke, at de aka-

demiske råd rettidigt er blevet orienteret om situationens alvor. Den manglende 

inddragelse svækker rådets mulighed for rådgivning om budget og væsentlige 

strategiske satsninger. Rådet anbefaler universitetsledelsen at arbejde med en tids-

plan, der bedre sikrer medarbejderinddragelse og langsigtede virkemidler, og det 

anbefaler, at man nøje overvejer strategiske tiltag, der øger belastningen af med-

arbejdere i en situation, hvor der må forventes at være færre hænder til at udføre 

arbejdet. 
 
  

4.  Status for og evaluering af det akademiske arbejde på fakultetet i det forløbne år  

På årshjulet for 2013 er det aftalt, at der på dagsordenen på det sidste møde i året 

er et punkt, der hedder ” Status for og evaluering af udviklingen i det akademiske 

arbejde på fakultetet”. Punktet tog udgangspunkt i et forslag om, at Akademisk Råd 

en gang om året tager en åben drøftelse af, hvordan det går på institutterne og i de 

faglige miljøer, og om der er nye tendenser og/eller problemer, der kræver op-

mærksomhed. 

 

Formanden lagde op til, at der skulle være tale om et kort punkt, hvor der kan mel-

des punkter ind til næste års årshjul. 

 

Følgende blev nævnt: 
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 Forskningsprogrammernes status   

 Uddannelseskvalitet 

 Flytning af fag mellem institutter (foranlediget af flytning af brasiliansk) 

 Videnudveksling, Jeppe Læssøe laver et oplæg 

 Ph.d.-uddannelse og kvalitetssikring af disse 

 

Yderligere input til årshjul til mødet den 5. februar skal sendes senest den 20. januar 

2014 til formand og sekretær. 

  

5. Evaluering af Akademisk Råds arbejde i 2013 

Der blev fra TAP-siden efterspurgt et møde med de 3 institutfora i foråret 2014. 

Dekanen mente, at i fald et sådant møde skulle afholdes, måtte det afvente imple-

mentering af ny institutstruktur for at starte med de nye institutfora. Hvis emnet skal 

være uddannelseskvalitet bør det inddrage studienævn. 

 

Dekanen gjorde opmærksom på, at et møde mellem Akademisk Råd og institutfora 

ville omfatte 60-70 personer, hvorfor mødeformål bør være meget klart. 

 

Hvis mødet skal afholdes i foråret skal det planlægges i god tid og med inddragelse 

af institutfora. Et emne kunne være ”sammenhængskraften på Arts”. 

Det bør undersøges, om institutforum også har behov for et sådant møde. 

 

Det blev foreslået, at Akademisk Råd i højere grad generelt får mulighed for at se 

hvilke sager, der kommer op i fakultetsledelsen i løbet af året. (Der kan henvises til 

dette link http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/om-

arts/ledelse/ledelsesmoeder/) 

 

Det blev foreslået, at medlemmer af Akademisk Råd er mere proaktive i forhold til 

at sætte punkter på dagsordenen. Fremover får medlemmerne at vide, hvornår der 

er formøde mellem formand og dekan for at drøfte dagsorden til kommende møde. 

Dette for at medlemmerne får mulighed for at komme med input. 

 

Der var ønske om, at Akademisk Råd inddrages tidligt i udarbejdelse af politikker og 

strategier. 

 
 

6. Politik vedrørende ph.d.-hovedvejlederes kompetenceudvikling 

Der forelå til Akademisk Råds drøftelse et udkast til politik vedrørende ph.d.-

hovedvejlederes kompetenceudvikling. 

Hovedideerne i udkastet til politik er: 

 

 Ph.d.-vejledere skal indenfor et år efter deres første udpegning som ph.d.-

vejleder have gennemført et kursus for ph.d.-vejledere 

 Ph.d.-vejledere skal indenfor det, som svarer til det normerede 3-årige ph.d.-

uddannelsesforløb have deltaget aktivt i ph.d.-skolens ph.d.-vejleder-workshops 

eller på anden måde aktivt have bidraget til ph.d.-skolens udvikling af ph.d.-

vejledning 
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 Ph.d.-vejledere skal aktivt holde sig orienteret om regler og andre forhold af be-

tydning for deres ph.d.-studerende – herunder deltage i møder ifm. indskrivning 

m.v.  

      

Rådet kunne tilslutte sig det overordnede ønske om at kombinere et indledende kur-

sus med en tilbagevendende erfaringsudveksling. 

 

Det blev betonet, at ressourceforbruget for den enkelte hovedvejleder bør vurderes, 

så deltagelsen i de obligatoriske aktiviteter bliver en kompenseret del af arbejdsti-

den og ikke en ekstra belastning. Det blev foreslået, at man mere hensigtsmæssigt i 

løbet af en tre-års-periode kunne afholde to halvdags- frem for en heldagswork-

shop. 

 

Der blev spurgt til, om erfarne vejledere også er omfattet af reglerne. Det blev anbe-

falet, at alle skulle deltage i såvel kursus som erfaringsudveksling. 

 

Der blev foreslået, at det skal være Graduate School og forskeruddannelsespro-

grammerne, der organiserer kurserne under inddragelse af bl.a. CUDiM (hvor udka-

stet opererer med CUDIM som planlæggende og udførende instans). 

 

Ressourceforbruget for den enkelte hovedvejleder i relation til gennemførelse af po-

litikken bør vurderes. 

 

Dekanen takkede for de gode kommentarer til det fremlagte forslag til politik. 

   

7. Høring vedrørende strategi for internationalisering af uddannelserne  

på Arts 2014-2020 

Prodekan for internationalisering Jan Ifversen deltog som gæst i sagens behandling. 

 

Der forelå et udkast til strategi for internationalisering af uddannelserne på Arts. Jan 

Ifversen redergjorde for, at strategien skal betragtes som et af de prioriterede pro-

jekter i implementeringen af Arts’ samlede strategi.  

 

Strategien rækker frem til 2020. Udgangspunktet for strategien er, at internationali-

sering kan bidrage til at styrke uddannelsernes kvalitet, herunder at bibringe de stu-

derende kompetencer og indsigter rettet mod det globale arbejdsmarked. Samtidig 

kan den i et uddannelsesøkonomisk perspektiv medvirke til at styrke Arts’ indtægts-

grundlag. Strategien udpeger en række områder, hvor internationalisering med for-

del kan styrkes. Strategien skal efterfølges af handleplaner, der udpeger konkrete 

projekter.  

Det blev fremført, at der er store udfordringer forbundet med den administrative un-

derstøttelse og at problemerne bør læses som forudsætning for yderligere tiltag. 

Forbruget af økonomiske og personalemæssige ressourcer ved en øget internatio-

nalisering ma – navnlig i en besparelsessituation - overvejes inden større initiativer 

søsættes. Der blev påpeget en spænding i strategien mellem ønsket om faglig for-

ankring lokalt og standardiserede praksisser.  
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Det blev fremført at nogle formuleringer er meget absolutte og generaliserende, fx 

at rådet ikke kunne tilslutte sig, at alle fag skal udbyde mindst 20 ECTS internationa-

le kurser. Graden af internationalisering kan variere fra uddannelse til uddannelse. 

Det bør fremhæves, at der er en særlig udfordring for IUP i relation til internationale 

uddannelser. 

 

Der var tilslutning til ideen om at etablere fagpakker, så længe der også var plads 

til, at de studerende selv skulle kunne vælge opholdssted og kurser. Ønsket om in-

ternational undervisermobilitet kunne betones i strategien. 

 

Det blev diskuteret, om det er Arts’ opgave at gøre de studerende til ansvarlige ver-

densborgere. Nogle mente,  at fokus alene skulle være på at levere arbejdskraft til 

et i stigende grad globaliseret arbejdsmarked. Andre delte strategiudkastets opfat-

telse om, at globalt udsyn, ansvarlighed og dannelse skulle være komponenter i 

Arts’ uddannelser. Der var enighed om, at de globale dannelsesidealer skulle gøres 

eksplicitte og kvalificeres yderligere. 

Det blev fremført, at det er positivt at strategien reflekterer over virkemidler, men der 

efterspørges en redegørelse for, hvilke af de eksisterende virkemidler, der har og ik-

ke mindst -  ikke har haft effekt. Endvidere blev det efterspurgt, at strategien omtalte 

en løbende evaluering af indsats og virkemidler.   

 

Medlemmer af Akademisk Råd blev bedt om at indsende deres kommentarer til 

formanden senest den 30. december 2013, hvorefter formanden udarbejder et ud-

kast til høringssvar. 

8. Høring vedrørende justering af institutstruktur på Arts 

Der forelå et høringsforslag ”Ny institutstruktur på Arts, AU”, som blev drøftet med 

henblik på, at Akademisk Råd kunne udarbejde et høringssvar senest den 23. de-

cember 2013.   

 

Formanden redegjorde for at der er forskellige holdninger på de 3 institutter. IKS og 

IÆK finder, at der med forslaget er etableret et brugbart grundlag for det fremtidige 

arbejde, hvorimod der er større skepsis over for, om strukturen matcher IUP’s behov. 

Der blev spurgt til, om der kan laves en anden struktur på IUP, ligesom der ønskedes 

mere tid til at gennemarbejde et forslag til organisering af IUP. 

 

Dekanen fortalte, at medarbejderrepræsentanter fra IUP i FSU havde argumenteret 

for, at der ikke skulle være en anden struktur på IUP end på de andre institutter. De-

kanen deler denne opfattelse, idet alle 3 institutter får den samme overordnede 

struktur for at kunne samarbejde i regi af et hovedområde. Samtidig bør justeringer-

ne give rum for lokal variation på lavere niveauer i organisationen. 

 

På baggrund af diskussionerne laver formanden et forslag til høringssvar, der rund-

sendes til medlemmerne. 
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9. Punkter til orientering 

 

Orientering fra dekanen og formanden 

 

A. Status budget 2014 

Orienteringen var foretaget i forbindelse med dagsordenens punkt 3. 

 

B. Proces for opslag af ph.d.-stipendier i 2014 

Dekanen gjorde opmærksom på, at der for at finde besparelser er der skåret på 

de strategiske stipendier i 2014. Der var tilfredshed med denne prioritering. 

 

C. Resultat af valg af studerende til  Akademisk Råd, valg 2013 

Formanden oplyste, at følgende 4 er valgt: 

Alexander Thomsen (genvalg) 

Asger Emborg 

Niels Christian Dahl (genvalg) 

Sarah Tabitta Nedergaard 

 

Formanden takkede de afgående medlemmer Maja Sloth og Simon Jylov for 

deres indsats i Akademisk Råd. 

 

D. Opsamling seminar om internationalisering 21.-22. november 2013 

Den vedlagte opsamling blev taget til efterretning. 

 

E. Orientering vedrørende afsluttet forskningstilsyn 2011-2012 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

F. Status for strategi på Arts, herunder måltal 

Punktet udsættes til mødet den 5. februar 2014. 

 

 

Meddelelser 

 

10. Tildeling af doktorgrad 

Akademisk Råd har den 1. november 2013 konfereret Mogens Chrom Jacobsens 

den filosofiske doktorgrad. 

 

11. Tildeling af ph.d.-grader 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets en-

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

 

Periode: 7. november 2013 til 6. december 2013 

Navn Titel Institut 

Benjamin Brink Jeu-

ne-Allsopp 

Introducing Arc Form. Designing a 

satisfactory highly non-linear alter-

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-
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native to texts for general-purpose 

idea development. 

gik 

Kamilla Pernille Jo-

hansen Nørtoft 

Did you imagine that old people 

could be like this? A kaleidoscope 

of ageing, health and processes of 

identity in an urban Danish context. 

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

 

12. Indstillinger fra Akademisk Råd ( Udpegning af AUFF bestyrelsesmedlemmer,  

rådgivningsgruppe vedrørende prorektor, Analysepanelet) 

Medlem til Analysepanelet.  

Panelet skal sammen med universitetsledelsen udarbejde et kommissorium for ana-

lysen, der skal behandle de største problemfelter med den administrative understøt-

telse af hovedområdernes og institutternes arbejde, ligesom analysen skal behandle 

den organisatoriske og ledelsesmæssige indretning af hovedområderne. Den inter-

ne analyse har til formål at identificere problemer og skal således ikke munde ud i 

deciderede løsningsforslag: Rådet har indstillet: Morten Raffnsøe-Møller, IKS 

I forbindelse med ansættelsen af den kommende prorektor for uddannelse skal der 

nedsættes en rådgivningsgruppe, der bl.a. skal rådgive rektor om, hvilke kandidater, 

der skal indkaldes til samtale. Efter vedtægtens § 33, stk. 4, skal rådgivningsgruppen 

bestå af en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert hovedområde, 

en repræsentant for det tekniske-administrative personale og en studerende 

VIP fra Arts: Per Stounbjerg 

TAP (fælles for alle AR): Lise Skanting 

Studerende (fælles for alle AR): Allan Vesterlund, BSS 

 

AUFF-bestyrelsen 

VIP fra Arts: Helle Vandkilde, IKS 

Medlem udpeget af alle Akademiske Råd i fællesskab: Klaus Mølmer fra ST 

 

13. Mødet den 3. april 2014 flyttes til den 2. april 2014 fra kl. 13-15 

 

14. Næste møde 

Næste møde i Akademisk Råd er 5. februar 2014 fra 13.00 til 15.00 

 


