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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

7. april 2021 08.30 – 10.30 Microsoft Teams 12 

 

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 Eskild Holm Nielsen (ferie) 

Gæster Punkt 3: Maria Juhler Maibom 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 Indstilling af kandidater til priser m.v. i 2021 (Lukket) 

Konklusion  Punktet var lukket. 
 

  Til drøftelse 
 3 Uddannelsesporteføljen, ansøgning om nye uddannelser og 

studiepladser 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede den samlede uddannelsesportefølje, her-

under konsekvenserne af den ledighedsbaserede dimensionering. De-

kanerne orienterede indledningsvist kort om deres respektive fakulte-

ters særlige indsatsområder.  Universitetsledelsen var enige om, at det 

generelle billede overordnet set, er i tråd med de strategiske satsninger, 

og at der er tale om mindre justeringer på fakulteterne. Ligeledes teg-

nede der sig et fælles fokus på digitale og entreprenørielle kompetencer 

på de uddannelser, hvor der vurderes at være behov for en styrket ind-

sats i forhold til at få dimittender i beskæftigelse.   

Endelig konkluderede universitetsledelsen, at der er brug for en samlet 

redegørelse for profilændringen på AU, og at Universitetsledelsen ved 

lejlighed skal genbesøge, hvordan der arbejdes strategisk med efter- og 

videreuddannelse (EVU) på AU.  

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 4 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 14. samt den 21. april 2021. 
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 5 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 24. 
marts 2021 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 24. marts 2021. 

 
 6 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
  Til skriftlig meddelelse 
 7 Dagsordenudkast til BM2-2021 d. 14. april 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenudkast til BM2-2021 til efterretning. 

 
 8 Orientering vedrørende universitetsledelsens nye strategiske 

månedsmøder 
Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen vedrørende organisering og 

planlægning af de nye strategiske månedsmøder til efterretning. 

  
 9 Oversigt over vigtige events 2021 og frem, der involverer Uni-

versitetsledelsen, herunder deltagelse i årsfester på de øvrige 

danske universiteter i 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog oversigterne til efterretning. 

LRO bemærkede at årsfesten i Erhverv Aarhus er blevet rykket.  

 

 


