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Dato
Onsdag den 21.
august 2019

Klokkeslæt
08.30-11.30

Sted
Rektoratets mødelokale

Nr.
26

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), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS):
Ikke i punkt 1

Afbud
Gæster
Noter

Punkt 3: Pernille Bak Pedersen
Camilla Staniok
Nr.

Dagsordenspunkt

1

Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke noter fra dette punkt.
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2
Konklusion

3
Konklusion

Til beslutning
Benævnelse på iværksætterområdet
Universitetsledelsen besluttede, at initiativet, der i dag omtales som
”Iværksætterfabrikken”, skal benævnes ”The Kitchen” og at der skal
inddrages eksterne evt. tekstforfatter i forbindelse med udarbejdelse
af et narrativ. Herudover var der også enighed om, at der eventuelt
kan være en underoverskrift til benævnelsen og at der kan arbejdes
videre hermed.
Til drøftelse
Status på Aarhus Universitets kommende bæredygtighedsstrategi
Universitetsledelsen drøftede og gav tilslutning til det videre arbejde
med bæredygtighedsstrategien, herunder at AU’s kommende bæredygtighedsstrategi fokuserer på klima, at der udarbejdes baseline og
CO2-regnskab for AU samt at der opstilles et overordnet og absolut
mål for AU om CO2-reduktion.
Universitetsledelsen tog endvidere den reviderede tidsplan til efterretning.

4
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Meritering (praksis og anbefalinger) samt status på revision
af stillingsstrukturen.
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Universitetsledelsen besluttede, at meritering skal drøftes på et nyt
møde i universitetsledelsen, og at der skal afsættes god tid til sammenligning af fakulteternes konkrete tilgange/principper for bedømmelse. Universitetsledelsen ønskede desuden også i denne sammenhæng status på arbejdet i arbejdsgrupperne under ministeriet og meriteringsudvalget.
5
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Universitetsledelsens
Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100

Godkendelse af noter og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde
Universitetsledelsen tiltrådte de udsendte dagsordner.
Noter fra møde i universitetsledelsen den 14. august 2019
Noterne fra mødet i universitetsledelsen den 14. august betragtes som
taget til efterretning.
Til meddelelse
Gensidig orientering
Universitetsledelsen orienterede hinanden om aktuelle emner.
Nye uddannelser 2019-II (Godkendelse af ansøgninger om
prækvalifikation)
Universitetsledelsen tog udsættelse af ansøgning om dublering af den
eksisterende diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi til efterretning.

8C

Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket)
Universitetsledelsen tog oversigten over opfølgningspunkter til efterretning.

8D

Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Pressebriefing
Universitetsledelsen drøftede aktuelle debatter, indmeldinger og nyhedsbrevet.

