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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 
11. januar 2023 09.00-10.00 Frandsensalen 2 

 
Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN) (deltager virtuelt), Berit Eika (BE), Anne-Mette 

Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Ni-
elsen (EHN), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO)  
Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær 
Vestergaard (BFV) 

Afbud  
Gæster Punkt 3: Anne Behnk (AU HR), Karl Christensen (US, A&P) 

Punkt 4: Na Ree Sørensen & Birgitte Højland (US, A&P) 
Referent Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) 

 
 
 

 Nr. Dagsordenspunkt 
 

 1 Universitetsledelsens egen tid 
Konklusion  Der tages ikke referat fra dette punkt. 

 
  Til beslutning 
 2 Godkendelse af nye uddannelsesinitiativer, 2023-I 
Konklusion  Universitetsledelsen besluttede på indstilling fra Uddannelsesudvalget 

at godkende følgende ansøgninger med henblik på indsendelse til præ-
kvalifikation i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen d. 1. februar 2023: 

• Bachelor- og kandidatuddannelsen i dyrevidenskab 

• Bacheloruddannelsen i plante- og fødevarevidenskab samt kan-
didatuddannelsen i plantevidenskab 
 

  Til drøftelse 
 3 Principper for karriereudvikling 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede vigtigheden af, at der bliver set på områ-

det, så universitet får fælles principper, som bliver fundamentet for ak-
tiviteter med fokus på karriereafklaring og -udvikling på tværs af uni-
versitet.  
 
Universitetsledelsen havde kommentarer til udkastet til principper for 
karriereudvikling vedrørende begrebsafklaring, afgrænsning af princip-
perne, inklusion af de akademiske råd og fakultetsledelserne i proces-
sen og besluttede på den baggrund at tilpasse materialet i den nedsatte 
arbejdsgruppe med henblik på fornyet drøftelse i UL. 
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 4 Status på projekt: mod etablering af erhvervsdrivende sel-
skab til udbud af EVU fra Aarhus Universitet 

Konklusion  Universitetsledelsen fik præsenteret en markedsundersøgelse ang. ef-
terspørgsel på forskningsbaserede kursuser til efter- og videreuddan-
nelse. 
 
På den baggrund drøftede Universitetsledelsen potentialet for etable-
ring af et erhvervsdrivende selskab og havde kommentarer angående 
efterspørgslen efter kursuser, den juridiske model, en governance-mo-
del, den bagvedliggende business-case, den interne kapacitet til udbud 
af kurser og brugen af medarbejdere fra universitetet til afvikling af ak-
tiviteterne.  
 
Universitetsledelsen tog på den baggrund status på projektet til efter-
retning og afventer et samlet oplæg om projektet i marts 2023.  
 

 5 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 
dialoger og handlinger 

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede relevante politiske emner, herunder mø-
der med samarbejdspartnere, politiske beslutningstagere og et forestå-
ende møde mellem Danske Universiteter og Uddannelses- og forsk-
ningsminister, Christina Egelund (M) med fokus på de i regerings-
grundlaget foreslåede reformer på uddannelsesområdet.  
 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-
møder 

Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-
mødet den 17. og 25. januar 2023. 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 4. ja-
nuar 2023 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-
versitetsledelsen den 4. januar 2023.  

 8 Pressebriefing 
Konklusion  Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og 

indkomne sager, herunder en DJØF-undersøgelse om erhvervslivets 
respons på det politiske forslag om etårige kandidatuddannelser og en 
artikel i Aarhus Stiftstidende om Aarhus Universitets høringssvar til 
Slots- og Kulturstyrelsens fredningsforslag for dele af Aarhus Universi-
tets bygninger og park. 

 9 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 


