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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 
25. januar 2023 08.30-11.00 Rektoratets mødelokale 4 

 
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 Anne-Mette Hvas (AMH) fra kl. 10.30 
Gæster Punkt 2: Inge Liengaard (US A&P) 

Punkt 3: Mark Arve Vestergaard (US) 
Referent Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) 

 
 
 

 Nr. Dagsordenspunkt 
 

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

 
  Til beslutning 
 2 Handleplan for diversitet, ligestilling og inklusion 2023-2025 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte udkastet til ”Handleplan for diversitet, 

ligestilling og inklusion 2023-25” inkl. appendix. I forlængelse af be-
slutningen blev de formelle rammer for drøftelserne af emner i regi af 
handleplanen drøftet.  
 
Universitetsledelsen drøftede også realiseringen af handleplanen, her-
under ansvaret for udførslen af et lederforløb for alle medarbejdere på 
universitetet, og universitetsledelsen besluttede, at AU HR inddrager 
hvert enkelt fakultet i udarbejdelsen af lederforløbet. Universitetsledel-
sen godkendte på den baggrund forslaget til finansiering af budget til 
realisering af handleplanen. 
 

 3 Opfølgning på årets uddannelseskvalitetsprocesser 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte uddannelsesberetning 2022 med en-

kelte tekstnære rettelser. Universitetsledelsen drøftede formatet for be-
retningen i regi af behandlingen af beretningen i universitets besty-
relse. Universitetsledelsen tiltrådte de forslåede justeringer af uddan-
nelseskvalitetsprocesserne.   
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 4 Oprettelse af et AU Center for Open Innovation in Science 
Konklusion  Universitetsledelsen besluttede, at etableringen af AU Center for Open 

Innovation in Science (AU OIS) inklusiv at det økonomiske ansvar 
drøftes i fællesskab mellem NAT, TECH og HEALTH fakulteterne, og 
at centeret på den baggrund kan etableres. 

  Til drøftelse 
 5 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 

dialoger og handlinger 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede relevante politiske emner, herunder mø-

der med samarbejdspartnere omkring reformer på det uddannelsespo-
litiske område og presse omkring samme emne.  
 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-
møder 

Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-
mødet den 1. og 8. februar 2023.  

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 17. ja-
nuar 2023 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-
versitetsledelsen den 17. januar 2023.  

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

indkomne sager, herunder artikler om forslag til halvering af kandidat-
uddannelsen, ph.d.-studerende, der presses til at være medforfattere 
og presse om håndteringen af kunstig intelligens og brugen heraf i ek-
samenssituationer.  

 
 9 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 


