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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Møde
6. januar 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

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100

Dagsordenspunkt
Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Til beslutning
Positionspapir om det nationale optagelsessystem
Universitetsledelsen drøftede og godkendte det fremsendte positionspapir om det nationale optagelsessystem. Der var enighed om, at der
ikke ønskes et nyt karakterbånd, som foreslået i regi af Danske Universiteter.
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Karakterkrav og kvotefordeling på AU’s bacheloruddannelser
Universitetsledelsen drøftede optagelseskrav i kvote 1, og ARTS og
NAT forelagde positionen om at fastholde muligheden for differentiering på tværs af universitetets fakulteter.
Universitetsledelsen besluttede, at indføre et fælles minimumskarakterkrav i kvote 1 på hele universitetet på 6,0 gældende for BSS, NAT og
TECH fra 2021. For AR og HE vil karakterkravet blive indført i 2022
grundet bekendtgørelsesfastsatte regler om varsling. Herudover var der
tilslutning til at der, grundet samfundets efterspørgsel på udvalgte områder, skal gælde særlige forhold for udvalgte uddannelsesgrupper,
herunder professionsbacheloruddannelser, uddannelser i Herning og
sproguddannelserne.

4

Handleplan for 2021 for Aarhus Universitets klimastrategi
2020-2025
Universitetsledelsen drøftede den fremsendte handleplan for 2021,
herunder blandt andet pendlerstrategi, håndtering af affaldssortering
og rejsepolitik.
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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Universitetsledelsen kvitterede for en god proces og et ambitiøst oplæg.
Det blev bemærket, at det er vigtigt at få inddraget uddannelsesudvalget i de aktiviteter, der involverer de studerende samt en bred involvering fsva. ændringer i rejsepolitikken.
Herudover blev der udtrykt ønske om en kvantificering af co2 udledningen ift. hvor langt de fremlagte aktiviteter bringer universitetet - i
det omfang det er muligt samt eventuelle frister for aktiviteternes gennemførsel.
Universitetsledelsen godkendte handleplanen for 2021.
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Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 13. samt den 20. januar 2021.
Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 21.
december 2020
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 21. december 2020.
Til meddelelse
Gensidig orientering
Ingen bemærkninger.
Eventuelt (Lukket)
Punktet var lukket.

