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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

9. februar 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 6 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-
Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kri-
stian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) 

Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok 
(CS) 

Afbud  

Gæster  

Referent Camilla Staniok 

 

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

  Til beslutning 
 2 Organisatorisk implementering af nye fælles principper for 

undervisnings- og eksamensplanlægning  
Konklusion  Universitetsdirektøren indledte med en præsentation af status og tidli-

gere beslutninger vedrørende fælles principper for undervisnings- og 

eksamensplanlægning, og universitetsledelsen drøftede i forlængelse 

heraf den videre håndtering.   

Universitetsledelsen bekræftede sin tidligere beslutning om implemen-

tering af de fælles principper og som følge heraf, at der udarbejdes en 

ny plan, som vil blive forelagt universitetsledelsen til godkendelse og 

kommentering forud for implementeringen. Planen vil omfatte:  

1. en tidsplan for overgang til fuld curriculumbaseret planlægning 

(både undervisning og eksamen) for de fakulteter, der endnu 

ikke har indført dette;  

2. at der fortsat fastsættes fælles halv-årlige datoer for frigivelse af 

lokaler til en fælles AU-lokalepulje, så fakulteterne kan dele lo-

kaler på tværs;  

3. at der udarbejdes fælles AU-retningslinjer for underviseres ind-

melding af begrænsninger og ændringer til skemalægningen. 

 
  Til drøftelse 
 3 Politisk interessevaretagelse på AU  
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede det forelagte udkast til rammer for AU’s 

politiske interessevaretagelse. Der var opbakning til den beskrevne 

ramme og timingen for initiativet. Herudover var der enighed om, at 

følgende aspekter skal med i den videre udmøntning:  

 Mulighed for at supplere den systematiske, velplanlagte inte-

ressevaretagelse med agile indsatser  
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 Fokus på langsigtet relationsopbygning med en bred vifte af ak-

tører 

 Tydelighed omkring arbejdsdelingen mellem AU-fælles initiati-

ver og interessevaretagelse, som håndteres på fakultetsniveau  

 

 4 Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede kort status på de politiske forhandlinger 

vedrørende sektor- og institutionsplan, herunder også det afholdte 

åbne samråd i Folketinget om konsekvenser af regeringens aftale om 

udflytning af studiepladser. 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 5 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 23. februar samt den 2. marts 2022 med en enkel be-

mærkning om, at punkt 2 på dagsordenen for universitetsledelsesmø-

det den 23. februar udvides til 30 min.  

 6 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 2. fe-
bruar 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 2. februar 2022.  

Det blev bemærket af Eskild Holm Nielsen, at det ikke fremgår af refe-

ratet, at der i behandlingen af punkt 5 vedrørende ”Styrkelse af infor-

mationssikkerhedsindsatsen på AU” var enighed i universitetsledelsen 

om, at organisationen skal forberedes bedre fremadrettet. 

 

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

indkomne sager. 

 8 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Til skriftlig meddelelse 
 9 Dagsorden til BM 1-2022 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 
 10 Resultat af og opfølgning på den internationale evaluering af 

de fem ph.d.-skoler på Aarhus Universitet 
Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 

 


