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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde
3. marts 2021

Klokkeslæt
08.30 – 10.30

Faste deltagere

Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo
Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian
Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO)
Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)

Afbud
Gæster
Referent
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Konklusion

Dagsordenspunkt
Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Til beslutning
Kommissorium for ”Arbejdsgruppen for implementering af
kompetenceudviklingsplan og brug af portefølje”
Universitetsledelsen godkendte det fremsendte kommissorium for arbejdsgruppen og besluttede, at arbejdsgruppen tilføjes to medlemmer
fra de Akademiske Råd. Der var desuden enighed om, at det er vigtigt,
at arbejdet ses ind i en større ramme og i forhold til andre meriteringsemner som ikke adresseres direkte i denne sammenhæng, samt at arbejdsgruppen har en særlig opmærksomhed på de områder, som ikke
har forskningsbaserede uddannelser.
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Håndtering af forespørgsler om at bruge studerende, ansatte
eller databaser som datakilder
Universitetsledelsen:
 drøftede hvordan Aarhus Universitet bør håndtere forespørgsler fra
egne forskere og eksterne forskere, organisationer, virksomheder
m.fl. (nationale og internationale), der ønsker at få adgang til kontaktoplysninger på studerende eller ansatte eller anmoder om adgang til data fra AUs databaser om studerende og ansatte.
 tilsluttede sig at den hidtidige praksis, som Uddannelsesudvalget
har etableret, fortsættes.
 tiltrådte at Uddannelsesjura og DPO-enheden i samarbejde med
Uddannelsesudvalget opdaterer det eksisterende notat.
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Aarhus Universitets deltagelse som case i internationalt
forskningsprojekt
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Universitetsledelsen drøftede forskningsformålet i det fremsendte
forskningsprojekt og besluttede, at AU ikke skal indgå som case i forskningsprojektet. Der var enighed om, at der i svaret angives, at universitetet ikke kan afsættes ressourcer til projektet, men at forskerne er velkomne til at tage fat i de relevante personer samt tilgå de forskellige
materialer, der efterspørges, som er offentligt tilgængelige.
I forlængelse af ovenstående drøftede Universitetsledelsen et andet
forskningsprojekt vedrørende sexisme som størstedelen af de øvrige
universiteter har valgt at bakke op om (SDU, ITU, RUC, CBS og KU).
Der var enighed om at undersøgelsens strategiske væsentlighed og relevans i sektoren begrunder, at de generelle retningslinjer i denne sammenhæng afviges. På den baggrund tilsluttede universitetsledelsen sig
at deltage og på den måde bidrage til den bedst mulige afdækning af
problemstillingen.
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Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 24. februar 2021
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 24. februar 2021.
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Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 10. samt den 24. marts 2021 og besluttede i forlængelse
heraf at udvide mødet den 24. marts med en halv time.

Til skriftlig meddelelse
Dagsorden til HSU-møde d. 5. marts
Universitetsledelsen tog dagsordenudkast til HSU-mødet den 5. marts
til efterretning.

