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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Møde
20. april 2022

Klokkeslæt
08.30 – 11.00

Faste deltagere

Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), AnneMette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO)
Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok
(CS)

Afbud
Gæster
Referent

Sted
Frandsensalen

Nr.
13

Punkt 2: Maria Juhler Maibom
Punkt 3: Peter Bruun Nielsen
Camilla Staniok

Nr.

Dagsordenspunkt

1
Konklusion

Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.

Konklusion

Til beslutning
Uddannelsesporteføljen og ansøgning om nye uddannelser
Universitetsledelsen drøftede den samlede uddannelsesportefølje på
baggrund af korte indlæg ved hver dekan med særlig fokus på forestående udfordringer og problemløsning.

2

Der var enighed om, at porteføljestyringen forløber tilfredsstillende, og
at der ses positive udbygninger af tværfakultære samarbejder. Der er
flere muligheder for at styrke sidstnævnte de kommende år.
Universitetsledelsen var enige om, at der udestår en strategisk behandling af uddannelsesporteføljen for AU Herning, herunder også samarbejdet mellem fakulteterne på campus Herning og dialogen med kommunen.
Endelig godkendte universitetsledelsen Techs fremsendte forslag til
nye uddannelser til videre behandling i Uddannelsesudvalget.
3

Tiltag for at styrke IT-sikkerhed og beredskab for AU (Lukket)
Punktet var lukket.

4

Fastlæggelse af indhold i handleplan 2023

Konklusion

Konklusion

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

Universitetsledelsen drøftede udkast til handleplan 2023 for AU Strategi 2025 og besluttede, at universitetsledelsens medlemmer skriftligt
fremsender eventuelle forslag til rettelser, tilføjelser eller øvrige tilpasninger til materialet til Kristian Thorn senest ved udgangen af torsdag
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den 21. april, således at det kan færdiggøres til brug for det forestående
lederseminar den 28-29. april.
5
Konklusion

6
Konklusion

Planlægning af Lederseminar 2022
Universitetsledelsen drøftede den videre planlægning af ledelsesseminaret og godkendte endeligt programmet med enkelte bemærkninger.
Til drøftelse
Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle
dialoger og handlinger
Universitetsledelsen vendte AU’s holdning til nyt optagelsessystem på
de videregående uddannelser, herunder også et loft på 9 for grænsekvotienten på de videregående uddannelser.
Universitetsledelsen var enige om, at hovedpositionen for AU er et ønske om at fastholde kvote 1 som rygraden i optagelsessystemet, herunder at kriteriet for optagelse er karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende gymnasiale uddannelse. I forhold til eventuelle yderligere tiltag, var universitetsledelsen enige om, at der herudover kan arbejdes
med at strømline kriterierne i kvote 2 og øge kvotens andel som et led i
at give flere ansøgere mulighed for at blive optaget på baggrund af andet end karaktergennemsnit.

7
Konklusion
8

Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 6.
april 2022
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 6. april 2022.

9

Pressebriefing
Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og
indkomne sager, herunder blandt andet nyheden om ansættelsen af
Brian Bech Nielsen, nuværende rektor, for en ny periode på 5 år samt
den seneste omtale af universitetets APV og Reformkommissions udspil.

10

Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Universitetsledelsens
Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100

Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 27. april samt den 4. maj 2022.

Til skriftlig meddelelse
Dagsorden til møde i HAMU d. 2. maj 2022

AARHUS
UNIVERSITET

Side 3 af 3
21-04-2022

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Konklusion

Universitetsledelsen tog dagsordenudkastet til HAMU-mødet den 2.
maj til efterretning.
12

Konklusion

Universitetsledelsen tog dagsordenudkastet til HSU-mødet den 3. maj
til efterretning.
13
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Universitetsledelsens
Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100

Dagsorden til møde i HSU d. 3. maj 2022

Ekstern undersøgelse af virksomheders drivere og barrierer
for samarbejder med studerende på AU
Universitetsledelsen orienterede sig i undersøgelsens resultater og kvitterede for en spændende undersøgelse. Universitetsledelsen besluttede,
i tillæg hertil, at der skal planlægges en fremlæggelse af resultaterne for
universitetsledelsen v. Epinion.

