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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Møde
21. april 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

Nr.
14

Punkt 3: Line Renate Hanssen
Punkt 4: Carsten Fenger-Grøndahl
Camilla Staniok

Nr.
1
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Konklusion

Sted
Microsoft Teams

Dagsordenspunkt
Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Til beslutning
Forslag til faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for
Videnskabelig Uredelighed (Lukket)
Punktet var lukket.
Til drøftelse
Fortsat planlægning af lederseminar 2021
Universitetsledelsen drøftede de sidste praktiske detaljer omkring afvikling af lederseminaret. Det blev besluttet, at eventuelle justeringer i
oplæggene skal fremsendes til chef for Analyse og Politik (US), Line
Renate Hanssen, i dag senest kl. 17.00. Herefter udsendes den endelige
masterudgave til universitetsledelsen.
Aarhus Universitetsforlag - status ved Carsten Fenger-Grøndahl
Aarhus Universitetsforlag har udviklet sig på mange områder de seneste år – med internationale samarbejder og nye kanaler til vidensformidling. Carsten Fenger-Grøndahl præsenterede forlaget anno 2021 og
drøftede sammen med universitetsledelsen, mulighederne for at styrke
sammenhængen mellem forlag og AU samt, hvordan forlaget bedst understøtter de vigtige strategiske dagsordener på AU. Universitetsledelsen kvitterede for de resultater, som forlaget har præsteret, og det blev
besluttet, at Carsten Fenger-Grøndahl efter mødet tager kontakt til universitetsledelsens medlemmer individuelt med henblik på yderligere
drøftelser af samarbejdsmuligheder.
Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
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Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 28. april samt den 5. maj 2021.
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Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 14.
april 2021
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 14. april 2021.
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Eventuelt
Universitetsledelsen drøftede seneste opdatering af Sundhedsstyrelsens generelle COVID-19 smitteforebyggende anbefalinger om afstand,
herunder, at man på de videregående uddannelser nu altid skal holde
mindst 1 meters afstand og 2 meter, når det er muligt. Universitetsledelsen var enige om, at disse muligheder kan anvendes aktivt i den aktuelle eksamensplanlægning, men at det som udgangspunkt ikke betyder, at der skal ske en større omlægning af eksamener og undervisning
på denne baggrund.
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Til skriftlig meddelelse
Samlet afrapportering om forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis 2020
Universitetsledelsen tog afrapporteringen for 2020 til efterretning.
Skriftlig orientering vedr. nyt fellowship-program på AIAS i
samarbejde med Københavns Universitet
Universitetsledelsen tog det fremsendte materiale fra ledelsen på AIAS
til efterretning.

