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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

24. marts 2021 08.30 – 11.00 Microsoft Teams 11 

 

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 Punkt 2: Niels Jørgen Rasmussen & Morten Vils Sørensen 

Punkt 3: Bo Bjerre Jakobsen & Line Renate Hanssen 

Punkt 4: Line Renate Hanssen 

Punkt 6: Anne Lindholm Behnk 

Punkt 7: Rikke Nielsen 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 Årsrapport 2020 + protokollat + Økonomirapport 4 (Lukket) 

Konklusion  Punktet var lukket. 

 

 3 Ny strategisk rammekontrakt 2022-2025 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

  
 4 Fortsat planlægning af lederseminar 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede og godkendte programmet med enkelte 

bemærkninger om, at det er vigtigt at få forventningsafstemt og signa-

leret tydeligt, hvordan prioriteringerne fra mødet vil blive anvendt ef-

terfølgende. Universitetsledelsen besluttede i øvrigt, at der umiddelbart 

efter påske skal udsendes et overblik over de indkomne indspil til uni-

versitetsledelsen. 

 
 5 Arbejdsgruppe til vurdering af status m.m. for AU’s Forsk-

ningsetisk Komité 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte indstillingen om at nedsætte en ar-

bejdsgruppe med det angivne kommissorium, samt at prodekanerne 

for forskning fra hhv. Aarhus BSS og Health udpeges som ledelsesre-

præsentanter i arbejdsgruppen (de to fakulteter afklarer internt, hvem 

der fungerer som formand for arbejdsgruppen).  
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  Til drøftelse 
 6 Drøftelse af forslag til ramme for forfremmelsesprogram fra 

lektor/seniorforsker til professor (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 7 Internationaliseringsramme for uddannelse 2025 
Konklusion  For at understøtte udviklingen af AU’s internationale profil på uddan-

nelsesområdet kvalificerede universitetsledelsen indholdet i det frem-

sendte materiale: Internationaliseringsramme for Uddannelse 2025.  

Universitetsledelsen bemærkede i forhold til målsætning 1 i forslaget, 

at det er vigtigt at være opmærksomme på den politiske bevågenhed 

omkring de øgede omkostninger til SU til vandrende arbejdstagere, og i 

forlængelse heraf, universiteternes udbud af engelsksprogede uddan-

nelser. Hertil kommer eventuel yderligere dimensionering ift. engelsk-

sprogede udbud. Målet om at øge antallet af internationale studerende 

skal således ses ift. denne politiske kontekst og det blev derfor foreslået 

at lægge vægt på rekruttering fra ikke EU-lande og til uddannelser, 

hvor efterspørgslen på arbejdsmarkedet er særlig stor, samt at der side-

løbende hermed arbejdes med fastholdelsesindsatser.  

 

Universitetsledelsen tilsluttede sig herudover den fremsendte proces- 

og tidsplan for det videre forløb. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 8 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 7. samt den 14. april 2021. 

 
 9 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 10. 

marts 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 10. marts 2021. 

 
 10 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
  Til skriftlig meddelelse 
 11 Status på strategisk partnerskabsaftale mellem Aarhus Uni-

versitet og Region Midtjylland 2020-23 
Konklusion  Universitetsledelsen tog orientering om nuværende status for imple-

mentering af partnerskabsaftalen til efterretning. Det blev bemærket, 

at der med fordel kan arbejdes på at få en bredere repræsentation fra 

fakulteterne ind på de angivne emneområder.  
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 12 Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 6. april 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 

 


