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

AARHUS 
UNIVERSITET 

Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
Onsdag den 7. 
august 2019 

08.30-11.30 Rektoratets mødelokale 24 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo 
Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA) og Johnny 
Laursen (JL) 
Steen Harrit Jakobsen (SHJ) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1 

Afbud LHA (ferie) 
Gæster Punkt 2: Lise Wogensen  

Punkt 3: Jakob Dragsdal Sørensen 
Punkt 6: Louise Hauptmann 

Noter Camilla Staniok 

Nr. Dagsordenspunkt 

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

Til beslutning 
2 Minimumsløn for udenlandske ph.d.-studerende 

Konklusion Universitetsledelsen tilsluttede sig indstillingen fra ph.d.-skolerne, her-
under acceptererede indskrivning af ph.d.-studerende med et uden-
landsk stipendium af hensyn til rekruttering af talenter fra udlandet og 
internationale samarbejdsprogrammer. Herudover besluttede univer-
sitetsledelsen at status quo fastholdes og at der således ikke fastsættes 
en decideret minimumsløn for udenlandske ph.d.-studerende. 

3 Ekstern forskningsfinansiering: Årsrapport 2018 (lukket) 
Konklusion Punktet var lukket.

Til drøftelse 
4 Rekruttering af erhvervsdirektør (lukket) 

Konklusion Punktet var lukket.
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5 Årets optag og antallet af tilbudte pladser 
Konklusion Universitetsledelsen drøftede udvikling i antallet af ansøgere og til-

budte pladser på de fire fakulteter, herunder behovet for på sigt at 
sikre fælles drøftelse af universitetets udbud af pladser samlet set og 
på de enkelte uddannelser.  

6 Opfølgning på fakulteternes studiestartssamarbejde med fag-
foreninger 

Konklusion Universitetsledelsen drøftede forholdene på de enkelte fakulteter og 
besluttede at indskærpe retningslinjerne, således at der defineres ens-
artede rammer for hvornår og under hvilke omstændigheder fagfor-
eninger kan møde de studerende i forbindelse med studestartsarran-
gementer.    

7 Pressebriefing 
Konklusion Ingen bemærkninger. 

Godkendelse af noter og kommende dagsordener 
8 Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledel-

sesmøder 
Konklusion Universitetsledelsen tiltrådte de udsendte dagsordner og blev oriente-

ret om enkelte ændringer i de fremsendte dagsordener. 

9 Noter fra møde i universitetsledelsen den 26. juni 2019 
Konklusion Noterne fra mødet i universitetsledelsen den 26. juni betragtes som 

taget til efterretning. 

Til meddelelse 
10A Gensidig orientering 

Konklusion Universitetsledelsen orienterede hinanden om aktuelle emner. 

10B Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket) 
Konklusion Universitetsledelsen gennemgik oversigten over opfølgningspunkter. 

10C Eventuelt 
Konklusion Ingen bemærkninger. 


