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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Dato
Onsdag den 13. maj
2020

Klokkeslæt
08.30 – 11.30

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
Referat

Nr.
16

Punkt 2: Maria Juhler Maibom
Punkt 5: Grith Thagaard Loft + Thomas Plesner
Camilla Staniok
Nr.
2

Konklusion

Dagsordenspunkt
Til beslutning
Studiepladser 2020
Universitetsledelsen godkendte de indmeldte studiepladser for optag
2020 og drøftede fastsættelsen af studiepladser, herunder også forventede konsekvenser afledt af COVID-19-situationen.

3

Forskningsetisk Komité
Universitetsledelsen tiltrådte forslaget om præciserede retningslinjer
for Forskningsetisk Komité og tog håndteringen af komitéens øvrige
forslag til efterretning.

4

Karriereveje og karriereudvikling for yngre forskere i midlertidige stillinger
Universitetsledelsen tilsluttede sig indstillingen om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til indlejring af JRDP. Universitetsledelsen besluttede i forlængelse heraf, at dekan KP indsættes
som formand for arbejdsgruppen, som bemandes ud fra følgende:
- Erhvervsdirektøren, LRO
- 1 Forskningsleder med erfaring om karriereudvikling inden for
og uden for universitetet.
- 1 institutleder fra et institut med mange yngre forskere
- 2 repræsentanter for postdocs og adjunkterne (indstilles fra det
nedsatte netværk under JRDP)
- 1 repræsentant for de ph.d. ansatte (indstilles af AUPA)
Arbejdsgruppen understøttes af Talentenheden.

Konklusion

Konklusion

Sted
Via Microsoft Teams

Det bemærkes i øvrigt, at der i blandt repræsentanterne fra postdocs,
adjunkter og de ph.d. ansatte skal være mindst én international repræsentant.
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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Universitetledelsen besluttede i øvrigt at initiativet fremadrettet tages
systematisk op i forbindelse med møder med erhvervslivet.
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Møde i Rektorkollegiet den 19. maj 2020
Universitetsledelsen drøftede den fremsendte dagsorden for det kommende møde i Rektorkollegiet.
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Pressebriefing
SCV orienterede om aktuel presse vedrørende AU herunder særligt udmeldinger og henvendelser vedrørende genåbningen af universitetet.
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Til drøftelse
Interdisciplinært center for bæredygtighed (Lukket)
Punktet var lukket.

10A
10B

Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøder den 20. samt 27. maj 2020.
Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 6. maj
2020
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 6. maj 2020.
Til meddelelse
Gensidig orientering
Ingen bemærkninger.
Eventuelt
ABOON orienterede om præsentationen af budgettet på kommende bestyrelsesmøde (økonomirapport 1, 2020) samt forventede corona-effekter.
Universitetsledelsen besluttede, at de fremsatte indmeldinger fra fakulteterne vedrørende kommende ’kritiske funktioner’ dagsordensættes
på et kommende møde i beredskabsgruppen og herunder også procedure for indmelding af nye kritiske funktioner.
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