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Referat af mødet i Akademisk Råd den 5. februar 2014 

 

 

 

Punkter til beslutning 

 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder velkomst og præsentation af 

Akademisk Råds medlemmer samt orientering om rådets arbejde 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Formanden bød velkommen til nye, herunder genvalgte medlem-

mer og takkede de medlemmer, der var udtrådt af rådet. Herefter 

var der en præsentation af rådet.  

 

Formanden orienterede kort om rådets arbejde, herunder om, at 

forretningsorden, referater af møder m.m. kan ses på denne adres-

se: 

 

http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/ar/om-arts/udvalg-

raad-og-naevn/akademisk-raad/ 

 

Desuden kan arbejdet i fakultetsledelsen følges på denne side: 

 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/om-

Møde den: Onsdag den 5. februar 2014 kl. 13.00-15.00 

Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 021-023, Emdrup lokale D219 

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 1/2014) 

 

Medlemmer: Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (dekan), Svend Ander-

sen, Martijn van Beek, Niels Christian Dahl, Niels Christian Hansen, Simon Jylov, 

Stine Kaplan Jørgensen, Nina Javette Koefoed, Jeppe Læssøe, Sarah Neder-

gaard, Alexander Thomsen, Karen Valentin 

 

Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting, Bente Kejser 

Gæster: Ph.d.-skoleleder Johnny Laursen og funktionschef Steen Weisner, 

Forskning og talent deltager i dagsordenens punkt 5. 

 

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 

 

Afbud: Karen-Margrethe Simonsen, Christian Dalsgaard, Jens Erik Kristensen, 

Henrik Bødker 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt referat  

http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/ar/om-arts/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/
http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/ar/om-arts/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/
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arts/ledelse/ledelsesmoeder/ 

 

Formanden oplyste, at en del sager afklares ved skriftlig høring, 

f.eks. tildeling af ph.d.-grader og godkendelse af bedømmelsesud-

valg til videnskabelige stillinger. Hvis man ikke indvender noget 

imod en indstilling, betragtes det som accept af indstillingen. 

 

Kommunikation mellem møderne foregår primært via mail. 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at der kan være lukkede sager, 

som er helt fortrolige f.eks. i forbindelse med nedsættelse af be-

dømmelsesudvalg, hvor navne på ansøgere fremgår eller ved ud-

pegning af æresdoktor. Derudover forventes respekt for, at der i 

mødet tales i et fortroligt rum. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 18. december 2013. 

Referatet fra den 18. december 2013 er sendt i høring til Akademisk 

Råd den 14. januar 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Årshjul for 2014 

På baggrund af drøftelserne på mødet i Akademisk Råd om rådets 

arbejde i 2013 var fremlagt et udkast til årshjul for 2014.  

 

Det blev indledningsvis bemærket, at der var tale om en foreløbig 

”bruttoliste”, da der i løbet af året vil kunne opstå sager, der må prio-

riteres, hvorved planlagte sager må flyttes. 

 

Nye forslag var ”diskussion af en Arts identitet”. Formanden foreslog, 

at de, der ønsker sagen på et møde, laver et indspil. 

 

Efterårets møde mellem de akademiske råd og universitetsledelsen 

indføjes i årshjulet. Stillingtagen til et eventuelt møde mellem insti-

tutrådene på Arts og akademisk råd udskydes til efter implemente-

ringen af ny institutorganisering. 

 

Resultater fra Studiemiljøundersøgelsen tages på, når disse forelig-

ger. 

 

4. Status for budget 2014, herunder for besparelser på AU og Arts 

samt drøftelse af anvendelse af hovedområdets strategiske midler 

i 2014. 
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På mødet i Akademisk Råd den 18. december 2013 gav dekanen 

en status for arbejdet med budget 2014. Det endelige budget blev 

vedtaget af bestyrelsen den 18. december 2013, og der er blevet 

orienteret om Arts besparelseskrav i dekanens nyhedsbrev, der blev 

sendt til samtlige medarbejdere den 17. januar 2014. Derudover er 

Akademisk Råd blevet orienteret med notat udsendt den 10. januar 

2014.  

 

Dekanen gav en status for regnskab 2013 og budget 2014, som det 

så ud ultimo januar 2014. Regnskab 13 var ved at være afsluttet, og 

dekanen kunne oplyse, at regnskabet kom til at ligge tæt på det 

budgetterede og FC3, hvorfor der ikke var nye udfordringer i relati-

on til budget 14, der havde taget udgangspunkt i FC3. 

 

Dekanen kommenterede besparelsen på dekanat og dekansekre-

tariatet, herunder at der allerede inden besparelserne blev bereg-

net var fjernet 1½ stilling i dekansekretariatet i forhold til 2013. 

 

Det var endnu uklart, hvordan de konkrete besparelser ville blive 

udmøntet på institutter og centre, men der ville blive givet en orien-

tering til Akademisk Råd på et kommende møde. 

 

Budgettet for 2014 indeholdt efter beslutning i bestyrelsen puljer til 

strategiske investeringer på hovedområderne. På Arts udgør puljen 

23,245 mio. kr. Dekanen fremlagde fakultetsledelsens forslag til an-

vendelse af de strategiske midler i 2014.  

  

Der blev spurgt til penge til biblioteket på kasernen og ombygning. 

Der var afsat penge i 2013, ikke alle blev brugt. Skulle det i løbet af 

året vise sig, at der er penge til overs på regnskabet vil der være 

mulighed for at finansiere eventuelle ombygningsprojekter i 2014. 

 

De penge, der er afsat til øget studieintensitet i 2014, er ikke til eks-

tra DVIP-timer, men til projekter, der vil kunne udvikle nye undervis-

ningsformer, der kan medvirke til at tilbyde flere undervisningstimer 

til de studerende.  

 

Der blev spurgt til, om der ikke skulle ske en udfasning af fakultetets 

støtte til CUDiM. Dekanen svarede, at CUDiM er pålagt en relativt 

stor besparelse, og derudover skal Arts have ressourcer f.eks. til im-

plementering af LMS, hvor CUDiM kommer til at spille en rolle. –  

Dekanen sagde, at hun er opmærksom på ønsket om at vurdere 

støtten til CUDiM, men sagde samtidig, at der er behov for ressour-
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cer til at løfte opgaver i relation udvikling af uddannelser og at 

CUDiM ikke kan tjene egne penge ved undervisning. 

 

Der blev spurgt til hvorfor der ikke længere er afsat penge til inter-

nationale sommerskoler. Det er et udtryk for, at det p.t. er for dyrt for 

Arts at satse på internationale sommerskoler, da ubalance mellem 

ud- og indrejsende studerende straffes økonomisk af Ministeriet, 

hvorfor der i stedet er satset på internationalisering af forskning 

samt på at sikre flere aftaler i udlandet, som Arts studerende kan 

bruge til udadgående mobilitet. 

 

 

Punkter til drøftelse 

 

5. Strategi for forskeruddannelsen på Arts med udgangspunkt i rap-

port om ”Kvalitet i ph.d.-forløb” 

 

Formanden startede med at byde velkommen til ph.d.-skoleleder 

Johnny Laursen og funktionschef Steen Weisner, der deltog i sagens 

behandling. 

  

Dekanen orienterede om, at Akademisk Råd efter eget ønske ind-

drages tidligt i processen, hvor der skal udarbejdes en delstrategi 

for forskeruddannelsen. Der blev fremlagt et forslag til disposition til 

en sådan delstrategi, som Akademisk Råd blev bedt om at komme 

med kommentarer og ideer til.    

 

Det blev foreslået at lade forskningshøjden og afhandlingernes 

kvalitet indgå som parametre i evalueringen af vores ph.d.-

uddannelser og den deraf følgende strategi. Johnny Laursen nævn-

te, at disse spørgsmål ville indgå i en international evaluering af 

ph.d.-uddannelserne. 

 

Det blev påpeget, at der skal være større fokus på, hvilke fagmiljøer 

det er, der uddannes i og til, når man reflekterer rapportens resulta-

ter og anbefalinger. Der blev ligeledes påpeget er behov for mere 

fagnære kurser. 

 

Akademisk Råd gjorde opmærksom på, at rapporten om kvalitet i 

ph.d.-forløb viser, at der er 3 ting, som Arts vi har gjort rigtigt og som 

der skal holdes fast i, og hvor der stadig afventes resultater: 

- Obligatorisk udlandsophold 

- Ph.d. seminar som obligatorisk del af forskeruddannelsen 
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- Forankring i forskningsprogrammer,  

 

Dekanen sagde, at der er vigtigt med prioriteringer, da en strategi 

ikke er en ønskeseddel, men derimod et valg mellem flere mulige 

retninger/indsatser. 

 

Rapporten om kvalitet i ph.d.-forløb, viser at der er store variationer 

mellem programmerne, f.eks. i forhold til hvor mange der vil anbe-

fale deres vejleder. Dekanen efterspurgte råd om, hvordan denne 

variation kan ændres, så alle ph.d.-studerende har samme mulig-

heder. Det blev foreslået, at det er i programmerne, man skal se 

nærmere på de enkelte resultater og evt. inddrage erfaringer fra de 

andre programmer. 

 

Det blev bemærket, at rapporten lægger op til at diskutere: ”Hvad 

skal en vejleder?”. 

 

Sluttelig blev det fremhævet, at alt kan ikke løses på ph.d.-

programniveau, men at forskningsprogrammerne skal inddrages. 

 

Johnny Laursen takkede for kommentarerne, og fortalt at delstrate-

gipapiret vil herefter blive taget op i Ph.d.-udvalget og i Ph.d.- rådet, 

hvorefter det vil blive præsenteret igen i Akademisk Råd til kom-

mentering den 14. juni 2014.  

 

 

6. Høring vedrørende Aarhus Universitets internationaliseringsstrategi 

2014-2020 

 

Aarhus Universitet havde den 4. december udsendt brev vedrøren-

de høring af Aarhus Universitets Internationaliseringsstrategi 2014-

2020. 

 

Sagen blev forelagt til drøftelse med henblik på, at Akademisk Råd 

skulle afgive høringssvar senest den 28. februar 2014. 

 

Akademisk Råd udtrykte en generel tilfredshed med udkast til stra-

tegi. 

 

Der blev efterspurgt en beskrivelse af forudsætninger for strategiens 
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gennemførelse, herunder ressourcer og administrativ understøttelse. 

 

Der blev påpeget at der flere steder er et snævert fokus på økono-

misk vækst, fx i ønsket om at prioritere studenterudveksling med 

”vækstøkonomier”, ligesom der i præamblen lidt snævert fokuseres 

på samarbejde med erhvervsliv, hvor såvel myndigheder som civil-

samfund også kunne nævnes. 

 

Der blev efterspurgt incitamenter, der vil gøre, at forskere vil gå ind i 

arbejdet med udmøntning af strategien. 

 

Dekanen gjorde opmærksom på, at Akademisk Råd i sit høringssvar 

skal gøre opmærksom på, hvis der er værktøjer, der er nævnt i stra-

tegien, som Akademisk Råd mener ikke virker. 

 

På baggrund af drøftelsen udarbejder formanden et udkast til hø-

ringssvar, der sendes til rådets medlemmer til kommentering, med 

henblik på afgivelse af høringssvar senest den 28. februar 2014. 

 

7. Udmøntning af Arts’ strategi i 20 prioriterede projekter 

 

 

Dekanen orienterede om, at de prioriterede projekter evalueres lø-

bende i dekanatet og i fakultetsledelsen, således at der sikres den 

nødvendige fremdrift i projekterne. 

 

Da der ikke forelå en begrundelse for prioriteringen, fandt Akade-

misk råd det på det foreliggende grundlag vanskeligt at vurdere 

om andre projekter ville have været vigtigere, og havde derfor ikke 

kommentarer til de, der var prioriteret. 

 

Det blev gjort opmærksom på, at det er afgørende, at projekterne 

ressourcesættes både i forhold til penge og medarbejdere. Med 

hensyn til brug af medarbejdere skal man huske at tænke på brug 

Arts' strategi er nu vedtaget og offentliggjort. Som led i den videre 

proces med udmøntning af strategien har fakultetsledelsen udpe-

get 20 projekter, der skal have særligt fokus i 2014 og 2015. De pri-

oriterede projekter blev fremlagt til Akademisk Råds orientering og 

til drøftelse af det relevante i de udvalgte projekter. 
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både af egne og andres, f.eks. i det administrative center eller de 

faglige miljøer. 

 

Akademisk Råd opfordrede til, at man generelt husker medarbej-

derinddragelse i projekterne med henblik på at få overordnet stra-

tegi og lokal viden til at tale sammen. 

 

Lukket sag 

 

8. Indstilling af æresdoktor 

 

9. Orientering fra dekanen 

 

Dekanen orienterede om at den gruppe på Arts, der skal arbejde 

med udmøntning af ”Ansvarlig forskningspraksis”, først vil blive ned-

sat i efteråret 2014. 

 

Dekanen orienterede om at flytning af ”brasiliansk” begynder så 

snart der er fysisk plads ved IKS, således at alt er klart til semester-

start til august 2014.  

 

10. Næste møde 

Næste møde i Akademisk Råd er 2. april 2014 fra kl. 13 til 15. 

 

 

Punkter til skriftlig orientering 

 

10.  

A: Tildeling af ph.d.-grader 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets 

enstemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 

 

Periode: 7. december 2013 til 20. januar 2014 

Navn Titel Institut 

Sidsel Vive Jensen It has nothing to do with religion. 

Governance of Muslim practices in 

Danish public schools. 

 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Rachel Charlotte 

Smith 

(double degree med 

James Cook Univer-

sity) 

Designing Digital Cultural Futures: 

Design Anthropological Sites of 

Transformation. 

 

Institut for Kultur og 

Samfund 
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Ina Katrine Frøkjær 

Baunvig 

 

Forsamlingen først. N.F.S. Grundt-

vigs og Émile Durkheims syn på 

fællesskab. 

 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Helene Nørgaard 

Valgreen 

 

Refleksion og fælleskab: Kollektiv 

narrativ praksis i karrierevejlednin-

gen. 

 

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

Arnt Louw Vester-

gaard 

 

Indgang og adgang på erhvervs-

uddannelserne – Analyse af tøm-

rerelevernes muligheder og udfor-

dringer i mødet med faget, lærerne 

og de pædagogiske praksisser på 

grundforløbet. 

 

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

 

 

B: Debatoplæg til etablering af fælles retningslinjer for ansvarlig forsknings-

praksis  

- Bilag 10b: Arts’ høringssvar vedrørende debatoplægget til etablering af fælles 

retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis  

 

C: Akademisk Råds høringssvar vedrørende ”Strategi for internationalisering 

af uddannelser 2014-2020” 

- Bilag 10c: Akademisk Råds hørtingssvar vedrørende ”Strategi for internationa-

lisering af uddannelser 2014-2020 

 

D: Akademisk Råds høringssvar vedrørende ”Høringsudkast vedrørende den 

interne institutorganisering på Arts” 

- Bilag 10d: Akademisk Råds høringssvar på ”Høringsudkast vedrørende den 

interne institutorganisering på Arts” 

 

E: Der afholdes møde mellem de akademiske råds formænd og universitetsle-

delsen den 1. april 2014. 

 

Mødet sluttede kl. 15.00 

 

 

Per Stounbjerg 

Formand 

 

Lone Plougmann Iversen 

Referent 


