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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

27. april 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 14 

 

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 Punkt 3: Maria Juhler Maibom 

Punkt 4: Lea Sofie Staunsager 

Punkt 5 + 6: Inge Liengaard 

Referent Camilla Staniok 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

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

  Til beslutning 
 2 Til- og afgangsforudsætninger for bygningsbudgettet 2023-

2026 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 3 Fremdriftsregelsæt på AU – rammen for maksimal studietid  
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede de aktuelle interne regler for fremdrift i 

de studerendes studieforløb på Aarhus Universitet. Universitetsledel-

sen var enige om at tilslutte sig indstillingen og herunder:  

1) at ensarte den maksimale studietid til + 1 år for alle bachelorud-

dannelser 

2) at fastholde den maksimale studietid til + ½ år for alle kandidatud-

dannelser. 

Der blev endvidere udtrykt bekymring for, hvordan ændringen af uni-

versitetets fremdriftsregelsæt vil påvirke bundlinjen.   

 
 4 Studietur til UC Louvain og EU-systemet i Bruxelles  

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede og godkendte, med enkelte bemærknin-

ger, det fremsendte program og forberedelsesmaterialet for studieturen 

til UC Louvain og Bruxelles. 

 
 5 Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed: Afrappor-

tering og drøftelse af det videre arbejde med lokale work-

shops og onlinekursus 
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Konklusion  Dekanerne gav indledningsvis en kort tilbagemelding på de afholdte lo-

kale workshops. På samtlige fakulteter kunne der berettes om positive 

erfaringer og en god modtagelse.  

Der blev endvidere kvitteret for et godt materiale, som flere fakulte-

ter/institutter med stor succes havde arbejdet med at tilpasse de lokale 

forhold.  

 

Universitetsledelsen besluttede i forlængelse heraf:  

 At institutterne fremover selv har initiativpligt til at fastholde fokus 

på ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed.  

 Der gennemføres årlige drøftelser af ansvarlig forskningspraksis og 

forskningsfrihed i de akademiske råd, hvor der følges op på lokale 

aktiviteter. Status for hvert fakultet skriftligøres og tilgår universi-

tetsledelsen i en koordineret proces. 

 Det vil fortsat være obligatorisk for nye medarbejdere at gennem-

føre kurset jf. tidligere beslutning i UL. Institutter/fakultetet afgør 

selv, om alle videnskabelige medarbejdere fremover bør tage kurset 

med jævne mellemrum.  

 At kurset gennemses og opdateres med jævne mellemrum. 

 
  Til drøftelse 
 6 Proces for udarbejdelse af Handleplan for ligestilling, diver-

sitet og inklusion 2023-25 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede Diversitets- og ligestillingsudvalgets skit-

ser til fælles AU-aktiviteter og tilsluttede sig det fremsendte materiale 

med enkelte sproglige justeringer. Det blev fremhævet, at hvert fakultet 

bør skabe en passende intern struktur for at sikre fokus og beslutnings-

kraft knyttet til arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion.  

 

Universitetsledelsen tilsluttede sig forslaget til videre proces, herunder 

at fakultetsledelserne, LEA samt Erhverv og Innovation skal udarbejde 

og fremsende en beskrivelse af den aktivitet, som de hver især anbefa-

ler, at der arbejdes videre med i den nye handleplansperiode.  

 
 7 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 

dialoger og handlinger 
Konklusion  Universitetsledelsen havde en gensidig briefing om aktuelle politiske 

temaer, herunder blandt andet dimensionering af engelsksprogede ud-

dannelser og en eventuel reform af optagelsessystemet.  

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 8 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 4. samt den 11. maj 2022. 
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 Det blev anført, at der er kommet en ændring til mødet den 4. maj, 

hvor der efter ønske fra Universitetsledelsen vil være et oplæg v. 

Epinion vedr. virksomhedsundersøgelsen, som universitetsledel-

sens fik til orientering den 20. april 2022 (pkt. 13).  

 Det bemærkes i øvrigt, at universitetsledelsens ’Egen tid’ den 11. 

maj rykkes til at være sidste punkt for at sikre størst mulig tilstede-

værelse til de dagsordensatte beslutningspunkter.   

 

 9 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 20. 
april 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 20. april 2022.  

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

indkomne sager. 

 11 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Til skriftlig meddelelse 
 12 Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed: Afrappor-

tering på implementering af grundreglerne 
Konklusion  Universitetsledelsen tog afrapporteringen på implementering af grund-

reglerne til efterretning. 

 


