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Punkter til drøftelse 
 

1. Velkomst og præsentation af Akademisk Råds medlemmer 
- Bilag 1: Oversigt over medlemmer af Akademisk Råd, Arts 2012 
 

2. Orientering om Akademisk Råds sammensætning og opgaver, 
herunder drøftelse af forventningerne til rådets arbejde og organi-
sering af dette 
- Bilag 2a: Forslag til akademiske råd på Aarhus Universitet, Struktur, rolle og 
funktion 12. oktober 2011 
- Bilag 2b: Doktorforsvar, behandling i Akademisk råd 
- Bilag 2c: Procedure for Akademisk Råds tildeling af ph.d. grader 
  

3. Orientering om arbejdet med ny vedtægt for AU 
- Bilag 3: Sagsfremstilling 
 

4. Strategiarbejdet på ARTS 
- Bilag 4a: Sagsfremstilling 
- Bilag 4b: Strategikort for ARTS, Fakultetet, dateret 6. januar 2011 

 
 
 
 
 
 

Møde den: Tirsdag den 31. januar kl. 13-16 
Sted: Frandsensalen, bygn. 1430 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 1/2012) 
 
Faste deltagere:  
Dekan Mette Thunø 
 
Medlemmer: Svend Andersen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Karina Elbech, Asger 
Emborg, Finn Thorbjørn Hansen, Simon Jylov, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Nina 
Javette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Jeppe Læssøe, Sara Mielcke, Karen-Margrethe 
Simonsen, Maja Sloth, Per Stounbjerg, Karen Valentin, Sara Mielcke  
 
Observatører: Ivy Kirkelund, Mette Lindvig Kannegaard  
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Morten Kyndrup, Lise Skanting 
 
Gæster: Punkt 2 og 3: Chefjurist Per Møller Madsen 
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Punkter til beslutning 
 
 

5. Valg af formand for Akademisk Råd 
- Bilag 5: Sagsfremstilling 
 

6. Høring vedrørende udviklingskontrakt 
- Bilag 6a: Sagsfremstilling 
- Bilag 6b: Brev af 25. januar fra Rektor om AU’s udviklingskontrakt 2012-
2014 
- Bilag 6c: Uddannelsesministerens udmelding af pligtige mål, dateret 13. ja-
nuar 2012 
- Bilag 6d: Udkast til indhold og målepunkter i Aarhus Universitets udvik-
lingskontrakt 
 

7. Udpegning af medlemmer til fire tværgående AU Fora 
- Bilag 7a: Sagsfremstilling 
- Bilag 7b: Brev af 11. januar 2011 fra Rektor om etablering af fire tværgående 
AU Fora, inkl. kommissorier for de fire fora. 
 

 
Punkter til orientering 
 

8. Tildeling af ph.d.-grader 
- Bilag 8: Sagsfremstilling 

 
 

Lukket sag 
 

 
10. Næste møde 

Næste møde i Akademisk Råd  er 10. april 2012 
 



Akademisk Råd, Arts

VIP
Svend Erik Johannsen Andersen Institut for Kultur og Samfund
Nina Javette Koefoed Institut for Kultur og Samfund
Martijn van Beek Institut for Kultur og Samfund
Jens Erik Kristensen institut for Uddannelse og Pædagogik
Karen Valentin institut for Uddannelse og Pædagogik
Jeppe Læssøe institut for Uddannelse og Pædagogik
Henrik Bødker Institut for Æstetik og Kommunikation
Morten Kyndrup Institut for Æstetik og Kommunikation
Per Stounbjerg Institut for Æstetik og Kommunikation
Finn Thorbjørn Hansen Center for Undervisningsudvikling og Digi
Sara Mielcke Ansatte Ph.d. Studerende
Lars Emmerik Damgaard Knudsen Ansatte Ph.d. Studerende

TAP
Ivy Kirkelund
Lise Skanting
Mette Lindvig Kannegaard

STUD
Asger Emborg
Maja Sloth
Simon Jylov
Karina Elbech

Suppleanter - VIP
Armin Wilbert Geertz Institut for Kultur og Samfund
Ole Michael Morsing Institut for Kultur og Samfund
Thorsten Borring Olesen Institut for Kultur og Samfund
Elisa Gjedde institut for Uddannelse og Pædagogik
Søren Christensen institut for Uddannelse og Pædagogik
Leonardo Cecchini Institut for Æstetik og Kommunikation
Karen-Margrethe Lindskov Simonsen Institut for Æstetik og Kommunikation
Anne Marit Waade Institut for Æstetik og Kommunikation
Helle Mathiasen Center for Undervisningsudvikling og Digi

Suppleanter - TAP

Suppleanter - STUD
Dorthe Nielsen
Rasmus Markussen
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FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ 
AARHUS UNIVERSITET 
STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION 
  

Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 
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Forslag til Akademiske Råd
på Aarhus Universitet. 
Struktur, rolle og funktion 

INDLEDNING 
 

Universitetslovens bestemmelser 
 

”Rektor nedsætter et eller flere akademiske råd herunder for at sikre medbestemmelse og 
medinddragelse om akademiske forhold. Der kan nedsættes flere akademiske råd på samme 
og forskellige organisatoriske niveauer.” De akademiske råd har som hidtil obligatoriske op‐
gaver, fastsat i universitetsloven. Desuden kan Akademisk Råd få tillagt andre opgaver i uni‐
versitetets vedtægt. Akademisk Råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig 
betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som 
rektor forelægger. Akademisk Råd sammensættes af rektor eller den videnskabelige leder på 
det organisatoriske niveau, Akademisk Råd skal dække, og af medlemmer, der er valgt af og 
blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐studerende, og de studerende. 
Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer. De nærmere regler om etable‐
ring, sammensætning og opgaver for Akademisk Råd fastsættes i vedtægten. 

 
Udvalgets kommissorium 
 

Arbejdsgruppen skal inden 1. juli 2011 beskrive Aarhus Universitets model for organisering 
af arbejdet i akademiske råd og tilsvarende fora for rådgivning, medbestemmelse og med‐
inddragelse i faglige anliggender. 
For hvert af de tre niveauer, hovedområde, institut og universitet, skal arbejdsgruppen ud‐
arbejde en ”forretningsorden”, der i det relevante omfang beskriver pågældende forums 
størrelse, sammensætning, valg‐ eller udpegningsmåde, opgaver, arbejdsform og samspil 
med andre rådgivende fora. 

 
Udvalgets sammensætning 
 

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: 
Svend Hylleberg (formand) 
Klaus Mølmer (næstformand) 
Mette Thunø (ledelsen) 
Hanne Lakkenborg Kristensen (Science and Technology) 
Søren Pold (Arts) 
Tonny Brems Knudsen (Business and Social Sciences) 
Peter Hokland (Health) 
Maja Kjær Sloth (studerende) 
Steffen Videbæk Petersen (studerende) 
Inger Merete Poulsen (TAP‐ Health) 
Sekretariat 
Per Møller Madsen, AU Strategi 
Rebekka Sylvest, AU Strategi 
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på Aarhus Universitet. 

Struktur, rolle og funktion 

AKADEMISKE RÅD PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU 
 
Sammensætning og repræsentation. 
 

i. Medlemmer og repræsentation VIP, TAP, STUD, antal 
Ifølge vedtægtens nuværende formulering beslutter rektor rådets sammensætning og stør‐
relse efter indstilling fra dekanen. Det akademiske råd har mindst 8 medlemmer ud over 
formanden. De studerendes andel udgør 25 %. Der vælges et antal observatører blandt 
TAP’erne. Antallet af observatører kan ikke overstige antallet af studerende.   
 
Det er den enkelte dekan, som inden for vedtægtens rammer fastsætter det præcise antal 
personer i hovedområdernes akademiske råd afhængig af eksempelvis antallet af studeren‐
de og institutter. 
 
Udvalget foreslår, at de fremtidige akademiske råd sammensættes på følgende måde: 
 

• Højst 25 medlemmer inkl. observatører udover dekanen, som er født medlem 

• VIP: det tilstræbes, at alle institutter er repræsenteret og der sikres bred faglig repræ‐
sentation 

• 2 repræsentanter for de ph.d.‐studerende 

• Studerende udgør 25 % af antal VIP, inkl. ph.d. 

• 3 observatører fra TAP’erne 

 
Loven giver mulighed for, at der vælges repræsentanter med observatørstatus til Akademisk 
Råd  fra universitetets  teknisk‐administrative personale. Udvalget anbefaler  således, at der 
tilknyttes  TAP’er  til hovedområdernes  akademiske  råd med observatørstatus. De  valgbare 
TAP’er til hovedområdernes akademiske råd vil være TAP’er, som er ansat under hovedom‐
rådet (institutansatte og ansatte i dekansekretariaterne. Derimod er ansatte i de administra‐
tive centre ansat i fællesadministrationen). Det bør imidlertid sikres, at TAP ansatte i de ad‐
ministrative centre ad anden vej informeres om hovedområdernes faglige forhold. 

 
ii. Formand 

Ifølge de nuværende regler er dekanen født formand. Udvalget foreslår, at formanden for 
Akademisk Råd vælges blandt rådets medlemmer, og at dekanen ikke kan vælges som for‐
mand.  
 
Formanden er hovedansvarlig for dagsordenen og fungerer som mødeleder.  
 

iii. Dekanens opgaver 
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Forslag til Akademiske Råd
på Aarhus Universitet. 
Struktur, rolle og funktion 

Dekanen har mødepligt til Akademisk Råds møder og skal sammen med formanden udarbej‐
de en dagsorden til møderne.  
 
Dekanen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem løben‐
de og rettidig medinddragelse, herunder drøftelse af væsentlige spørgsmål inden for forsk‐
ning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med Akademisk Råd. 
 
Prodekanerne deltager i Akademisk Råds møder efter behov. 

 
Opgaver 

 

i. Efter loven 
Efter universitetsloven skal nedsættelsen af Akademisk Råd sikre medbestemmelse og med‐
inddragelse om akademiske forhold. Akademisk Råd har følgende opgaver: 

• At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger 

• At udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings‐ og uddannelsesområder og 
planer for videnudveksling 

• At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme an‐
søgere til videnskabelige stillinger 

• At tildele ph.d.‐ og doktorgrader 

• Andre opgaver i henhold til universitetets vedtægt 
 

ii. Yderligere opgaver 
 

1. Akademisk Råd skal sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle be‐
slutninger om akademiske spørgsmål.  
 

2. Årshjul og regelmæssige møder 
Udvalget anbefaler, at det gøres obligatorisk for Akademisk Råd at udarbejde et årshjul og 
en mødeplan, så man sikrer, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt.  
 
Årshjulet foreslås overordnet at indeholde følgende: 

− Hovedområdets strategi (udformning og opfølgning) 

− Temadrøftelser (hvor Akademisk Råd fungerer som tænketank for principielle dis‐
kussioner) 

− Budgetdrøftelser (et møde før budgettet er færdigt og et par efterfølgende drøf‐
telser, hvor dekanen orienterer om status for budgettet – skal tilpasses budget‐
processen) 

− Ansættelsespolitik (som både indeholder strategi for rekruttering af medarbejdere 
og studerende) 

− Professorpolitik  

Bilag 2a



6 
 
 

 

Forslag til Akademiske Råd

på Aarhus Universitet. 

Struktur, rolle og funktion 

 
Det anbefales, at Akademisk Råd afholder regelmæssige møder – normalt 6, dog mindst 4 
møder årligt. 

 
3. Udtaleret til universitetsledelsen 
Det anbefales, at Akademisk Råd får mulighed for direkte at udtale sig til universitetsledel‐
sen. Dette sker normalt gennem formandsforsamlingen på universitetsniveau, men kan og‐
så ske hovedområdevis. 
 

iii. Valg af medlemmer til fora vedrørende forskning, talent, videnudveksling og uddannelse 
 
1. Valgbare 

Udvalget foreslår, at Akademisk Råd udpeger medlemmer til de tværgående fora. De ud‐
pegede medlemmer kan vælges bredt blandt kvalificerede kandidater og behøver ikke at 
være medlemmer af Akademisk Råd. 

2. Hvor mange 
De tværgående fora består af max. 20 medlemmer inkl. dekanen og de fire prodekaner 
for de tværgående områder, som er fødte medlemmer. Akademisk Råd udpeger ca. 
halvdelen af de tværgående foras øvrige medlemmer. Den anden halvdel udpeges af uni‐
versitetsledelsen. 

RÅD PÅ UNIVERSITETSNIVEAU 
 
Sammensætning 
 

i. Udvalget foreslår, at formændene for de 4 akademiske råd udgør en formandsforsamling. 
 
Opgaver 
 

i. Formandsforsamlingen afholder møder med universitetsledelsen 1 eller 2 gange årligt, hvor 
formændene fremlægger en samlet rapport vedrørende de akademiske råds arbejde i det 
forløbne (halv) år, og hvor universitetsledelsen orienterer formændene om forhold af inte‐
resse for de akademiske råd, specielt om de fremtidige tiltag.  

ii. Universitetsledelsen kan inddrage formandsforsamlingen i forbindelse med konkrete drøf‐
telser. 

iii. Universitetsledelsen kan anmode formandsforsamlingen om rådgivning i udpegningssager. 
iv. Formandsforsamlingen kan være talerør for de akademiske råd og kan anmode om møder 

med universitetsledelsen i særlige sager. 
v. Formændene har pligt til at informere deres Akademiske Råd om drøftelserne i formandsfor‐

samlingen 
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Andet  
 
I. Det anbefales, at rektor indbyder de samlede Akademiske Råd til drøftelse, når der skal ske 

væsentlige ændringer af universitetets overordnede strategi.  

 

RÅD PÅ INSTITUTNIVEAU 
 
Det foreslås, at der etableres et organ med betegnelsen Institutforum 
 
Institutforums sammensætning mv. 
 

i. Medlemmer og repræsentation VIP, TAP, STUD, antal. 
Institutterne ved Aarhus Universitet har i betydelig grad forskellig størrelse, forskellig opga‐
veprofil og forskellig vægt af medarbejdergrupper og studerende. Det er derfor efter udval‐
gets opfattelse ikke muligt at fastsætte en standardmodel, der passer alle institutter. Udval‐
get anbefaler i stedet for, at sammensætningen af Institutforum foretages individuelt for 
hvert institut efter følgende principper: 

• Institutforum består af højst 25 medlemmer. 

• Institutlederen fastsætter institutforums størrelse og struktur. 

• Institutforums størrelse skal fastsættes således, at forum´et er reelt funktionsdue‐
ligt til at løse sine opgaver. 

• Institutforum sammensættes med udgangspunkt i principperne for akademiske råd 
dog således, at TAP´er er ordinære medlemmer. 

• Sammensætningen skal sikre en passende repræsentation for VIP, ph.d.‐
studerende, TAP og studerende. 

• Sammensætningen skal ske under hensyntagen til instituttets størrelse, sammen‐
sætning og diversitet. 

• Dekanen godkender Institutforums størrelse og struktur. 

• Medarbejdere og studerende vælges ved lokale valg. 
 

ii. Formand 
Udvalget foreslår, at formanden for Institutforum vælges blandt forum’ets medlemmer og at 
institutlederen ikke kan vælges som formand. 
 
Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelse og dagsorden og fungerer som mødeleder. 
  

iii. Institutlederens opgaver 
Institutlederen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem 
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løbende og rettidig medinddragelse, herunder drøftelse af væsentlige spørgsmål inden for 
forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med Institutforum.  

Opgaver 
 
 

i. Institutforum skal: 

• Sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om 
akademiske spørgsmål.  

• Sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng. 
 

ii. Årshjul og regelmæssige møder 

Udvalget anbefaler, at det gøres obligatorisk for Institutforum at udarbejde et årshjul og en 
mødeplan, så man sikrer, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt.  
 
Årshjulet foreslås overordnet at indeholde følgende: 

− Instituttets strategi (udformning og opfølgning), herunder sammenhængen mellem 
strategier og mål for forskning, talentpleje og udvikling og prioriteringer på uddan‐
nelsesområdet. 

− Temadrøftelser (hvor Institutforum fungerer som tænketank for principielle diskussi‐
oner) 

− Budgetdrøftelser (et møde før budgettet er færdigt og et par efterfølgende drøftel‐
ser, hvor institutlederen orienterer om status for budgettet – skal tilpasses budget‐
processen) 

− Ansættelsespolitik (som både indeholder strategi for rekruttering af medarbejdere og 
studerende). 

− Professorpolitik . 

− Instituttets fysiske og sociale rammer. 

− Medinddragelse og udvikling af ledelsesstrukturer og former. 

− Studentermiljø og trivsel. 

 
Det anbefales, at Institutforum afholder regelmæssige møder. 
 

iii. Udtaleret til dekanen 
 Det anbefales, at Institutforum får mulighed for direkte at udtale sig til dekanen. 
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Modtager(e): Akademisk Råd  
 

Notat 

Angående :Akademisk Råd behandling i forbindelse med tildeling af doktorgrad  
 

Institutleder sender forslag til bedømmelsesudvalg til dekanen. 
 
Akademisk Råd skal efter dekanens godkendelse af bedømmelsesudvalget indenfor 3 
arbejdsdage godkende det foreslåede bedømmelsesudvalg ved skriftlig behandling pr. 
e-mail.  
 
Indstillingen fra bedømmelsesudvalget behandles på førstkommende møde i Akade-
misk Råd. Indstillingen vedhæftes som bilag til mødet (lukket punkt).  
 
Efterfølgende vil det fremgå i referatet om indstillingen godkendtes 
 
Når forsvaret har fundet sted, underskriver de officielle opponenter og opponenter ex 
auditorio et dokument som dokumentation for at forsvaret er gennemført på tilfreds-
stillende vis. 
 
Dokumentet vil efterfølgende blive sendt rundt pr. mail til Akademisk Råd, som in-
den for en frist på 10 dage, har mulighed for at komme med bemærkninger.  
 
Efter fristens udløb, tildeles graden. 
 
Forskning og Talent informeres om, at graden er tildelt og bevis udarbejdes og afleve-
res til doktoranden. 
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Modtager(e): Akademisk Råd Notat 

Angående Procedure for Akademisk Råds tildeling af ph.d. grader 

 

1. Ph.d.-administrationen sender pr. e-mail den legalitetskontrollerede endelige 
indstilling til skriftlig behandling i Akademisk Råd (dog eks. observatørerne) 
med en indsigelsesfrist på 7 hverdage.  
 

2. Med mindre der er fremkommet indsigelser til indstillingen fra et eller flere med-
lemmer af Akademisk Råd, har Akademisk Råd tildelt forfatteren ph.d.-graden 
umiddelbart efter indsigelsesfristens udløb.  
 

3. Er der fremkommet indsigelser eller bemærkninger til indstillingen fra et eller 
flere af Akademisk Råds medlemmer, tilbagesendes indstillingen til sagsbehand-
ling i ph.d.-administrationen, hvorefter den genfremsendes til behandling i Aka-
demisk Råd iht. ovenstående procedure. 
 

4. Akademisk Råds tildeling af ph.d.-grader i perioden siden sidste møde i Akade-
misk Råd optages i meddelelseslisten til det førstkommende rådsmøde.  
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Møde: Møde i Akademisk Råd 
Mødedato: 31. januar 2012 
Mødested: Frandsensalen, bygning 1430 

Sagsfremstilling 

Emne: Dagsordens punkt 3: Orientering om arbejdet med ny vedtægt for 
AU. 

Resumé 

Aarhus Universitet skal have en ny vedtægt, som udmønter de ændringer af universi-
tetsloven, som indgår i lovbekendtgørelse 695 af 22. juni 2011. 
 
Et udvalg nedsat af bestyrelsen fremsendte den 24. november 2011 et udkast til en 
sådan ny vedtægt i høring i de akademiske råd. 

Høringssvarene blev behandlet i bestyrelsen den 15. december 2011, og det blev ved-
taget, at vedtægtsudvalget behandlede de indkomne høringssvar og at bestyrelsen 
herefter på grundlag af en indstilling kunne behandle sagen skriftligt sidst i januar.  
 
Chefjurist Per Møller Madsen vil på mødet give en status for arbejdet med den nye 
vedtægt.  

Vedtægtsudvalget ville arbejde videre med udkastet på baggrund af bestyrelsens be-
mærkninger.   

 

Indstilling 

Sagen forelægges til orientering 
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Møde: Møde i Akademisk Råd 
Mødedato: 31. januar 2012 
Mødested: Frandsensalen, bygning 1430 

Sagsfremstilling 

Emne: Dagsordens punkt 4: Strategiarbejdet på Arts 

Resumé 
 
AUs nuværende strategi udløber i 2012.  
 
Universitetsledelsen igangsatte derfor i august 2011 et arbejde, der skal danne bag-
grund for udarbejdelse af en ny strategi for AU fra 2013. 
 
Strategiprocessen tog sit udgangspunkt i de rammer, der sættes af den nuværende 
strategi, den faglige udviklingsproces og øvrige strategiske beslutninger, der er truf-
fet.  
 
Universitetsledelsen besluttede, at processen skulle baseres på et arbejde med ”stra-
tegikort”1 og universitetsledelsen udviklede i samarbejde med institutlederne et stra-
tegikort, der kunne bruges som støtte i processerne. 
 
Det blev samtidig aftalt,at processen skulle indledes decentralt på institutniveauet, 
hvor strategiprocessen i sig selv kan bidrage til en proces, der kan medvirke til at 
samle instituttet. Strategiprocessen involverer også hovedområdeniveauet og de 
tværgående bånd. Hvor den nuværende strategi i nogen grad blev tilvejebragt ved en 
top-down proces, ønskede universitetsledelsen således nu en proces, hvor udgangs-
punktet var den decentrale del af organisationen. 
 
Processen er derfor indledt decentralt på institutniveauet, hvor arbejdet på institut-
terne har resulteret i input til det overordnede fakultetskort- strategikort. 
 
Det er planen, at bestyrelsen ved udgangen af 2012 kan beslutte en sammenhængen-
de strategi for universitetet med konkrete handle- og indsatsplaner specielt på insti-
tutniveauet. 
  

                                                           
1 Om stretagikort se mere her :: 
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_strategy_maps_strategic_communication.html 



 
 

    

Sagsfremstilling 
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Arbejdet har taget tager udgangspunkt i AU’s vision og mission der er: 
 

 Vision: AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage  
til udvikling af national og global velfærd  
 

 Mission: Gennem forskning samt forskningsbaseret uddannelse,  
formidling og rådgivning at udvikle viden, velfærd og kultur 
 
 

På  Arts er status, at der på fakultetsniveau foreligger et strategikort, der, indenfor de 
4 indsatsområder forskning, talent, videnudveksling og uddannelse, angiver strategi-
ske målsætninger og  dertil knyttede initiativer/projekter. 
 
Dette kort vil sammen ved strategikort fra institutterne blive drøftet i fakultetsledel-
sen primo februar med henblik på fremsendelse af et samlet materiale for Arts til en 
første drøftelse i AU’s bestyrelse den 29. februar 2012. Den endelige beslutning om ny 
strategi for AU forventes at ske på et møde i bestyrelsen den 31. oktober 2012. 
 
Det må forventes, at strategikortet vil blive revideret på baggrund af yderligere mål i 
udviklingskontrakten samt som følge af institutternes fortsatte arbejde. 

 

Indstilling 

Et foreløbigt fakultetsstrategikort for Arts forelægges til drøftelse med hensyn til de 
strategiske målsætninger på fakultetsniveau samt tilhørende initiativer/projekter.  
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ARTS,AU 
strategikort 

 

STRATEGIKORT MED  

målsætninger og benchmark for Faculty of Arts (udkast) 
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Baggrund for arbejdet med målsætninger og ’benchmark’ 
 
 

AUs nuværende strategi udløber i 2012.  

Universitetsledelsen igangsatte derfor i august 2011 et arbejde, der skal danne baggrund for udarbejdelse af en ny strategi for AU fra 2013. 
 
Strategiprocessen tog sit udgangspunkt i de rammer, der sættes af den nuværende strategi, den faglige udviklingsproces og øvrige strategiske 
beslutninger, der er truffet.  
 
Universitetsledelsen besluttede, at processen skulle baseres på et arbejde med ”strategikort”1 og universitetsledelsen udviklede i samarbejde med 
institutlederne et strategikort, der kunne bruges som støtte i processerne. 
 
Det blev samtidig aftalt, at processen skulle indledes decentralt på institutniveauet, hvor strategiprocessen i sig selv kan bidrage til en proces, der kan 
medvirke til at samle instituttet. Strategiprocessen involverer også hovedområdeniveauet og de tværgående bånd. Hvor den nuværende strategi i 
nogen grad blev tilvejebragt ved en top‐down proces, ønskede universitetsledelsen således nu en proces, hvor udgangspunktet var den decentrale del 
af organisationen. 
 
Processen er derfor indledt decentralt på institutniveauet, hvor arbejdet på institutterne har resulteret i input til det overordnede fakultetskort‐ 
strategikort. 
 
 
I det følgende beskrives strategiske målsætninger, mål samt initiativer/projekter på fakultetsniveau.  
 
Sidst i notatet er en tidsplan for arbejdet med strategi på ARTS i 2012. 

                                                            
1 Om stretagikort se mere her : : http://www.valuebasedmanagement.net/methods_strategy_maps_strategic_communication.html 
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 Det overordnede AUstrategikort 
 

 
Vision  

 AU skal tilhøre eliten af universiteter og  
bidrage til udvikling af national og global velfærd 

Mission  Gennem forskning samt forskningsbaseret uddannelse,  
formidling og rådgivning at udvikle viden, velfærd og kultur  

Interessenter  Aftagere, virksomheder, organisationer, alumner, studerende, offentligheden, forskningskollegaer og forskningsrekvirenter 
forventer: 

Indsatsområder   Fremragende forskning 
 
• Stimulere til nybrud 

gennem excellent 
forskning og 
interdisciplinært 
samarbejde 

• Øge synligheden og 
lederskabet i den 
nationale og 
internationale forskning 

• Styrke forskningsmiljøet  

Fokuseret talentudvikling 
 
• Styrke kvaliteten i 

forskeruddannelsen 
• Rekruttere de største 

talenter fra ind‐ og 
udland 

• Sikre tydelige og 
sammenhængende 
forskerkarriereveje 
 

Inspirerende rådgivning og 
videnudveksling 

• Levere uafhængige 
forskningsbaserede 
rådgivning og viden 

• Styrke innovation og 
effektiv videnudveksling i 
et fleksibelt samspil med 
omverdenen   

• Opnå indflydelse på 
civilsamfundet, politiske 
beslutninger og kultur 

Uddannelser af højeste  
kvalitet 

• Udbyde uddannelser, der 
tiltrækker de bedste 
studerende fra ind‐ og 
udland 

• Udnytte universitetets 
faglige bredde til at udvikle 
uddannelser, der afspejler 
fremtidens behov 

• Skabe uddannelser og 
studiemiljø af høj kvalitet 
baseret på innovative 
læringsmiljøer 



4 
8. januar, 
2012

Strategiske forud‐
sætninger  

En økonomisk bæredygtig og medarbejdervenlig organisation 
 

Professionel ledelse      Tiltrække og udvikle medarbejderne     Fysiske faciliteter og infrastruktur af høj kvalitet 
Administrativ høj service   Gennemgående kvalitetssikring og processtyring    Stærk profilering   Strategisk resursestyring  

Medarbejder‐ og studenterinddragelse       Inspirerende arbejdsmiljø       Helhedstænkning  

Værdier   Frihed og uafhængighed; medarbejdere og studerende arbejder søgende og kritisk i et åbent og dynamisk samspil med omverdenen  

Artsstrategikort (fakultetsniveau) 
 

Indsatsområde:  
 

FORSKNING 

Strategiske 
målsætninger 

på fakultetsniveau  

Informationskilder   Mål  Initiativer/projekter på fakultetsniveau 

AU: Stimulere til 
nybrud gennem 
excellent forskning 
og interdisciplinært 
samarbejde 

 

Øge publiceringen i de 
internationalt mest 
anerkendte 
udgivelseskanaler  

FI’s bibliometriske 
forskningsindikator 
 
 

Antallet af ikke‐dansksprogede 
niveau 2‐publikationer øges i 
fht. 2011‐niveau.  
 
 

 Målrettet rekruttere og fastholde  forskere med 
stærke internationale netværk 
 

 Etablere og opbygge strategiske nationale og 
internationale partnerskaber med henblik på 
udviklingen af forskningssamarbejder 

 
 Identificere forskningsfokusområder 
 
 Øge antallet af Arts‐forskere i interdisciplinære 

forskningsprojekter 
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AU: Øge synligheden 
og lederskabet i den 
nationale og 
internationale 
forskning 
 

Øge hjemtagning af 
eksterne 
forskningsmidler 

Navision‐udtræk med 
angivelse af 
bevillingsgivernummer, 
Danske Universiteters 
statistiske beredskab 

Summen af eksterne midler (i 
faste priser) øges i fht. 2011‐
niveau.  

 Styrke kvaliteten af forskningsansøgninger 
 

 Højne Arts‐repræsentationen i relevante 
forskningsorganer og tidsskriftredaktioner 

AU: Styrke 
forskningsmiljøet 

Skabe velfungerende 
forskningsprogrammer 

     Implementere ny forskningsorganisering –ledelse 
og ‐rådgivning, der understøtter høj 
forskningskvalitet og udvikling 

 
 Prioritere investering i nye 

forskningsinfrastrukturer 

Indsatsområde:  

TALENT‐
UDVIKLING 

Strategiske 
målsætninger 

på fakultetsniveau  

Informationskilder   Mål  Initiativer/projekter på fakultetsniveau 

AU: Styrke kvaliteten 
i forskeruddannelsen 

 

Styrke vejledning, 
kursusudbud og 
internationaliseringen 
af forskeruddannelsen 

 

Fakultetsinterne 
opgørelser og PhD‐
Planner 
 
Danske Universiteter 
 
Tilsynsrapport 

Øge andelen af indskrevne 
ph.d.‐studerende med 
udlandsophold (3 mdr. plus)  
 
Fastholde årligt optaget af 
ph.d.‐studerende på o. 48 
(2010‐niveau). 
 
Nedbringe gennemførselstiden 
ift. gennemsnittet 2009‐2011  
 

 Målrettet styrke den faglige vejledning og 
karrierevejledning 

 
 Kvalitetssikre forskeruddannelsens kurser og øvrige 

aktiviteter 
 
 Skabe bedre muligheder for udlandsophold over tre 

mdr. 
 
 

AU: Rekruttere de 
største talenter fra 

Målrettet rekruttere 
juniorforskere (ph.d.‐
studerende, adjunkter 

Fakultetsinterne 
opgørelser og PhD‐
Planner 
 

Øge andelen af årligt optagede 
ph.d.‐studerende med 
udenlandsk BA eller KA‐grad  
 

 Øge talentrekrutteringen af (internationale) 
juniorforskere 
 

 Styrke talentudviklingen, herunder msh. på 
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ind‐ og udland 

 

og postdoc) 

 

Danske Universiteter 
 
Tilsynsrapport 

Øge andelen af nyansatte 
postdoc’er og adjunkter uden 
ph.d.‐grad fra AU ift. 
gennemsnittet 2009‐2011   

kvindelige talenter 

Indsatsområde:  

VIDEN‐
UDVEKSLING 

Strategiske 
målsætninger 

på fakultetsniveau 

Informationskilder  Mål  Initiativer/projekter på fakultetsniveau 

AU: Styrke innovation 
og effektiv 
videnudveksling i et 
fleksibelt samspil med 
omverdenen   
 

Skabe stærkere 
forskningsbaseret og 
målrettet 
videnudveksling med 
omverdenen 
 
 

 
 
 

Navisionudtræk med 
vurdering af bevillingens 
karakter af 
videnudveksling 

PURE mhp. omfanget af 
ekspertrådgivning 

PhD‐planner  
 
 

Øge summen af bevillinger til 
videnudveksling ift. 2011.  
 
Øge antallet af indskrevne 
erhvervsPhD‐studerende ift. 
gennemsnittet 2009‐2011.  

 Udrulle det Nationalt Center for Kultur og Læring 
(DCL) 

 

 Styrke virksomhedssamarbejder og samarbejde med 
Aarhus Kommune og Region Midtjylland 
 

 Tiltrække flere erhvervsPhD‐studerende 
 

 Styrke samarbejdet med andre videns‐ og 
uddannelsesinstitutioner 

 

 Udbyde bedre og mere rentable EVU‐aktiviteter  

 

 Målrettet forskningsformidling i et læringsperspektiv 
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Indsatsområde:  
 

UDDANNELSE 

Strategiske 
målsætninger 

på fakultetsniveau  

Informationskilder   Mål  Initiativer/projekter på fakultetsniveau 

AU: Udbyde 
uddannelser, der 
tiltrækker de bedste 
studerende fra ind‐ og 
udland 
 

Blive kendt som et af 
de mest innovative 
kulturvidenskabelige 
undervisningsmiljøer i 
Europa 

Studieadministrative 
nøgletal vedr. optag og 
internationalisering 

Øge antallet af udgående 
udvekslingsstuderende (1 
semester) ift. 2010  
 
Øge antallet af indgående full ‐
degree studerende ift. 2010  
 
Øge antallet af 
engelsksprogede KA‐
uddannelser ift. 2011  
 
Udbyde 3 engelsksprogede BA‐
uddannelser i 2017 

 Fremme internationaliseringen af uddannelserne 
 

 Styrke rekrutteringsindsatsen 

AU: Udnytte 
universitetets faglige 
bredde til at udvikle 
uddannelser, der 
afspejler fremtidens 
behov 

 

Skabe sammenhæng 
mellem 
uddannelsernes 
indhold og 
arbejdsmarkedets 
behov for 
kulturvidenskabelige 
kandidater 

Studieadministrative 
nøgletal 
(entrepreneurship‐
undervisning, 
innovation, EDU IT)  
 
Danmarks Statistik 
(arbejdsmarkedsdata på 
kandidater) 
 

Øget antal studerende med 
kurser med 
entrepreneurship/innovation 
ift. 2011  
 
Øge brugen af EDU IT (i 
rammesat undervisning) ift. 
2011  
 
Deltage i tre tværfaglige KA‐
uddannelser  

 Udvikle en klar uddannelsesprofil for Faculty of Arts 
 

 Styrke handlings‐ og innovationskompetencer i 
eksisterende og nye uddannelser 

 

 Styrke udviklingen af digitale læringsrum 
 

 Integrere input fra arbejdsmarkedet 
 

AU: Skabe 
uddannelser og 
studiemiljø af høj 
kvalitet baseret på 

Forbedre kvaliteten i 
uddannelserne ved at 
forbedre 
studieaktivitet og 

Studieadministrative 
nøgletal (K‐timer,  
frafald,  
gennemførsel,  

Øge studieaktiviteten på KA ift. 
SMU 2011  
 
Øge antallet af K‐timer  

 Højne de studerendes studieaktivitet 
 

 Implementere ny uddannelsesorganisation og 
ledelse, som understøtter uddannelseskvalitet og 
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innovative 
læringsmiljøer 

studiemiljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studieprogression, 
udenlandsophold, 
udenlandske indskrevne, 
engelsksprogede 
uddannelser, STÅ, mm) 
 
Studiemiljøundersøgelse 
(SMU11) 
 
Indberetning vedr. 
undervisningstimer 
(Arne Kjær) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducere frafaldsandelen på 
BA‐udd. efter 3+1 år ift. 2010  
 
Reducere frafaldsandelen på  
BA‐udd.’s første år ift. 2010  
 
Øge gennemførsel på KA på 
normeret tid ift. gennemsnittet 
2009‐2011  
 
Øge optaget på KA ift. 2011  
 
(Arts og BSS udbyder i 
fællesskab 30 ECTS på BA‐
uddannelser i fremmedsprog i 
2017) 

udvikling 
 

 Udvikle en strategi for at integrere og styrke 
fakultetets samlede uddannelsesprofil 

 

 Udvikle en samlet strategi for at styrke samtlige 
fremmedsprogsuddannelser på Arts 

 

 Forbedre resursestyringen af uddannelserne og 
skabe en bæredygtig uddannelsesøkonomi 

 
 

Strategiske 
forudsætninger 

 

Strategiske 
målsætninger 

på fakultetsniveau  

Informationskilder   Mål  Initiativer/projekter på fakultetsniveau 

Professionel ledelse   
 
Tiltrække og udvikle 
medarbejderne      
 
Fysiske faciliteter og 

Blive kendt som et 
fakultet med et 
inspirerende 
arbejdsmiljø 
 
 

 
 
 
 
APV 
 

Kursustilbud for ledere på alle 
niveauer 
 
 
 
Øge medarbejdertrivsel ift. APV 

 Styrke ledelseskompetencer 
 Tydeliggøre VIP arbejdsfunktioner og hjælp til 

organisering heraf 
 Fremme økonomisk bæredygtighed og rentabilitet i 

uddannelsesøkonomien 
 Udvikle medarbejder‐ og studenterinddragende 
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infrastruktur af høj 
kvalitet 
 
Medarbejder‐ og 
studenterinddragelse  
 
Inspirerende 
arbejdsmiljø    
 
Strategisk 
resursestyring    

 
 
 

måling i 2012  
 
 
 

kultur 
  Etablere gode og indbydende opholds‐ og 

arbejdssteder  

 

Proces (tentativ) for det fortsatte strategiarbejde på Arts og på AU i 2012 

 

Tidsplan for strategiarbejdet 

Hvornår Hvem Formål Initiativtager                 Output 

     

1. februar, kl. 12 Institutter 

Hovedområde 

Aflevere strategikort og 
handlingsplaner til 
udsendelse før 
hovedområde seminar  

Institutledere 

Dekan 

 Strategikort og 
handlingsplaner for 2012 

7.-8. februar Fakultetsledelsen Drøfte strategikort og 
handlingsplaner + 
vision 

Dekan  Revidere strategikort og 
konkretiserede/synkroniserede 
handlingsplaner 

Ultimo februar Institutter Færdiggøre første 
udkast af strategikort 

Institutledere  Første udkast af strategikort og 
handlingsplaner på institutter og 
hovedområde 
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Hovedområde og handlingsplaner Dekan 

Medio februar – 

Medio marts 

Rektorat 

Hovedområde 

Hovedområdet + inst. 
fremlægger strategi til 
drøftelse 

Rektorat  Drøftelser ml. rektorat og 
hovedområde 

29. februar 2012 Bestyrelsen 

(møde) 

Forventningsafstemning 
med hensyn til proces 
og resultat 

Universitetsledelsen 
og AU Strategi 

 Overblik: Hvad tænker vi lige nu 
om mål og handlingsplaner? 

 Proces: Hvad er der sket indtil 
nu, og hvad skal der ske? 

 Resultat: Forventet output og 
afrapportering af mål og 
handlingsplaner på institutternes 
hjemmesider 

Marts 2012 De akademiske råd og 
samarbejdsudvalgene 

Drøftelse af de 
strategiske satsninger 
på hovedområderne 

Dekanerne og 
dekansekretariatern
e 

 Høringssvar fra de akademiske 
råd og samarbejdsudvalgene 

28.-29. marts 2012 Båndene sammen med 
hovedområderne og 
institutterne 

(ledelsesseminar) 

Drøftelse af de 
tværgående 
sammenhænge i proces 
og indhold i 
universitetets 
virksomhed. 

Ekstern sparring på 
universitetets 
strategiske udvikling. 

Universitetsledelsen
, prodekanerne, 
institutlederne, 
udvalgte 
centerledere, 
vicedirektørerne, 
Quentin Thompson, 
Sachi Hatakenaka, 
dekansekretariatern
e, 
Universitetsledelsen
s Stab og AU 
Strategi 

 Indbyrdes afstemning af 
båndenes mål og 
handlingsplaner 

 Indbyrdes afstemning af 
hovedområdernes mål og 
handlingsplaner 

 Indbyrdes afstemning af de 
administrative mål og 
handlingsplaner i forhold til de 
faglige mål og handlingsplaner 

 Ekstern sparring på mål og 
handlingsplaner 

 Eventuel justering i forhold til 
kravene til udviklingskontrakten 

April 2012 De fire fora Drøftelse af de 
strategiske satsninger i 
båndene 

Dekanerne og AU 
Strategi 

 Høringssvar fra de fire fora 
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Primo maj De fire advisory 
boards 

Drøftelse af de 
strategiske satsninger 
på hovedområderne 

Dekanerne og 
dekansekretariatern
e 

 Høringssvar fra de fire advisory 
boards 

14. maj 2012 Universitetsledelsen 

(møde) 

Drøftelse af en første 
skitse til en beskrivelse 
af den samlede strategi 

AU Strategi  Afklaring af indhold, form og 
struktur i den endelige strategi 

18.-19. september 2012 Bestyrelsen 

(seminar og møde) 

Drøftelse af det første 
gennemarbejdede 
udkast til Strategi for 
Aarhus Universitet 
2013- 

Universitetsledelsen 
og AU Strategi 

 Sikkerhed om krav til indhold, 
form og struktur i den endelige 
strategi 

31. oktober 2012 Bestyrelsen 

(møde) 

Godkendelse af Strategi 
for Aarhus Universitet 
2013- 

Universitetsledelsen 
og AU Strategi 

Mindre pjece indeholdende: 

 En kort introduktion til AU 
 Et afsnit på tre-fire sider, der 

beskriver hver af de fire 
kerneaktiviteter med angivelse 
af status, retning og konkrete 
mål 

 Et afsnit, der beskriver, hvordan 
de konkrete mål realiseres 
gennem mål og handlingsplaner 
på institutterne – dette med 
henvisning til de relevante 
hjemmesider 
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Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

E-mail: dekan.arts@au.dk 
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Dato: 25. januar 2012 
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Møde: Møde i Akademisk Råd 
Mødedato: 31. januar 2012 
Mødested: Frandsensalen, bygning 1430 

Sagsfremstilling 

Emne: Dagsordens punkt 5: Valg af formand for Akademisk Råd 

Resume 
Ifølge universitetslovens § 15, stk. 5 skal Akademisk råd vælge en formand blandt rå-
dets medlemmer.  
 
Vedtægtsudvalget for AU har foreslået, at formanden for Akademisk Råd vælges 
blandt rådets medlemmer, og at dekanen ikke kan vælges som for Akademisk Råd. 
 
Vedtægten gøres endelig færdig på møde i vedtægtsudvalget torsdag den 26. januar, 
og sendes til skriftlig godkendelse i bestyrelsen inden 1. februar. 
 
Såfremt der sker ændringer på dette punkt i bestyrelsens behandling, vil dette blive 
fremlagt på mødet. 

 

Indstilling 

Dekanen indstiller, at Akademisk Råd vælger en formand. 
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www.au.dk/dekan.arts 

 

 
 
Dato: 25. januar 2012 
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Møde: Møde i Akademisk Råd 
Mødedato: 31. januar 2012 
Mødested: Frandsensalen, bygning 1430 

Sagsfremstilling 

Emne: Dagsordens punkt 6: Høring vedrørende udviklingskontrakt  

Resumé 
 

Akademisk Råd blev den 5. januar 2012 via mail orienteret om tidsplanen for Aarhus 
Universitets nye udviklingskontrakt. 
 
Der foreligger nu et udkast til udviklingkontraktens indhold, mål og målepunkter, 
som Akademisk Råd skal udtale sig om. 
 
Høringssvar skal fremsendes til AU strategi senest den 15. februar 2012, hvorefter der 
udarbejdes et oplæg, som forelægges AU’s bestyrelse den 29. februar 2012. 
 

 

Indstilling 

Dekanen indstiller, at Akademisk Råd drøfter høringssvar vedrørende indhold, mål 
og målepunkter i udkastet til udviklingskontrakt for AU 2012-2014.  
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Bilag 6d 
U D K A S T 
 
 
 
Indhold og målepunkter i Aarhus Universitets udviklingskontrakt  
 
 

 

Samfundet stiller berettigede krav til universiteterne 

Universiteternes rolle vokser 
Universiteternes rolle i samfundet ændrer sig i takt med, at det danske samfund, Eu-
ropa og det globale samfund efterspørger viden og kunnen i stadig større omfang. 
Samfundet stiller derfor berettigede krav om, at universiteterne påtager sig opgaven 
som grundpille i vidensamfundet.  
 
Universiteterne skal bidrage til løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer.  
Verden er kompleks, og samfundet bliver mere og mere sammensat. Samtidig står 
verden over for hidtil usete globale udfordringer som eksempelvis klimaændringer, 
sikker energiforsyning, fødevaresikkerhed, folkesundhed og velfærd, demografi og 
migration og global finansuro. 
  
Disse udfordringer går på tværs af traditionelle videnskabelige discipliner og eksiste-
rende paradigmer. Det gør løsningerne også. Det er derfor nødvendigt, at de traditio-
nelle fagdiscipliner i højere grad samarbejder på tværs for at afdække sammenhænge 
og finde nye løsninger på de komplekse problemstillinger.  
 
Universiteternes aktiviteter skal fortsat basere sig på den dybeste kernefaglighed. 
Samtidig skal faglighed og dybde kombineres i nye interdisciplinære samarbejder og 
indgå i et tæt og fleksibelt samspil med omverdenen. Det er grundlaget for, at univer-
siteterne kan påtage sig en central rolle og også i fremtiden levere international kon-
kurrencedygtig forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse til udvik-
lingen af vidensamfundet.  
 
Nationalt har universiteterne en stor opgave med at opfylde regeringens ambitiøse 
målsætninger på forsknings- og uddannelsesområdet. Regeringen har sat det centrale 
mål, at 60 % af alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse, og at 25 % 
skal gennemføre en lang videregående uddannelse. Disse målsætninger ligger i direk-
te forlængelse af Aarhus Universitets målsætninger. Universitetet har de sidste år 
øget sit optag betydeligt og samtidig sænket frafaldet på uddannelserne. Men det er 
afgørende vigtigt at holde sig for øje, at når 60 % af en ungdomsårgang skal gennem-
føre en videregående uddannelse, skal der optages 20 % flere unge end i dag, for at 
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landet kan opretholde den effektivitet i uddannelsessystemet, vi har i dag. Det vil be-
tyde flere studieskift, og der vil være et naturligt pres i retning af længere studietid.  
 
Aarhus Universitets svar på de globale udfordringer    
Universiteterne kan og skal bidrage væsentligt til at imødekomme disse betydelige 
globale såvel som nationale udfordringer og dermed løse de opgaver, samfundet stil-
ler. Men det fordrer, at den faglige og ledelsesmæssige organisering modsvarer de 
krav, der stilles til et moderne universitet.  
 
Aarhus Universitet har siden de omfattende fusioner i 2007 arbejdet på at skabe et 
sammenhængende universitet. Med den faglige udviklingsproces, der blev vedtaget i 
2011 under overskriften Dybere Sammenhæng, har Aarhus Universitet taget det en-
delige skridt mod at samle kræfterne i ét universitet med større sammenhæng såvel 
organisatorisk og ledelsesmæssigt som økonomisk-administrativt. Processen har re-
sulteret i færre enheder, færre interne grænser og flere tværgående initiativer, der 
skaber bedre muligheder for at tænke og samarbejde på tværs.  
 
Mange af de bedste universiteter i Europa har traditionelt baseret sig på den hum-
boldtske tradition, der kombinerer forskning og uddannelse på højeste niveau. Aar-
hus Universitet har videreudviklet denne tradition, idet universitetet herudover be-
tragter talentudvikling og videnudveksling som absolutte kerneopgaver.  
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Universitetets strategi og organisatoriske opbygning baserer sig således på fire lige-
værdige aktivitetsområder, nemlig forskning, talentudvikling, videnudveksling og 
uddannelse. Efter Aarhus Universitets opfattelse er denne firestrengede mission sva-
ret på de udfordringer, som de store moderne forskningsuniversiteter står overfor, og 
den gør det muligt at kombinere det forskningsbaserede masseuniversitet og elite-
universitetet, sådan som det ses blandt verdens absolut førende universiteter.  

 
Aarhus Universitet betragter specielt talentudvikling som nøglen til universiteternes 
udvikling samtidig med, at det er et centralt bidrag til at sikre den fornødne tilgang af 
højt specialiseret arbejdskraft til hele samfundet. Talentfulde unge forskere bringer 
nye ideer og innovation til universitetet, de påvirker uddannelserne, og de bidrager i 
betydeligt omfang med forskningsresultater. Samtidig indgår de i vigtige internatio-
nale netværk både inden for og uden for universitetsverdenen og er så at sige den lille 
elite af de højest uddannede, som binder det danske vidensamfund sammen med det 
globale.  
 
 
Aarhus Universitets nødvendige organisatoriske forandringer   
De fire kerneaktiviteter forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse 
har indgået i Aarhus Universitets strategi siden 2008. Med den faglige udviklingspro-
ces har universitetet understreget betydningen heraf ved at etablere en ledelsesmo-
del, der sætter lige så meget fokus på de fire kerneaktiviteter som på universitetets fi-
re fakulteter. Det sker ved, at hver dekan, foruden at indgå i den samlede universi-
tetsledelse, har ansvaret for både et fakultet og én af de fire tværgående kerneaktivite-
ter.   
 
Til understøttelse heraf er der etableret tværgående ledelses- og medarbejderfora, der 
skal understøtte og udvikle det tværgående samarbejde. Desuden er der oprettet kon-
krete initiativer i form af en række nye, fagligt stærke interdisciplinære centre og net-
værk.  
 
Denne tætte, faglige koordinering understøttes af en organisatorisk ændring, der har 
reduceret de hidtidige ni fakulteter til fire og de hidtidige 55 institutter til 26. De in-
terne grænser er således reduceret betydeligt.  
 
De organisatoriske ændringer bygger fortsat på den dybe faglighed og det brede spek-
ter af fagligheder i Aarhus Universitets forskningsmiljøer, som det f.eks. kan ses på 
følgende link: http://pure.au.dk/portal/da/organisations/8000/persons.html 
 
Med disse faglige og organisatoriske tiltag føler Aarhus Universitet sig godt rustet til 
at påtage sig rollen som grundpille i udviklingen af det fremtidige vidensamfund. 
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En enkel og klar udviklingskontrakt 
Udviklingskontrakten omfatter syv mål, hvoraf de første fire er fastsat af ministeren. 
For hvert mål foreslår universitetet et til to målepunkter. De konkrete værdier for 
hvert målepunkt fastlægges efter bestyrelsens behandling af oplægget til udviklings-
kontrakt på mødet den 29. februar 2012. Det er universitetets opfattelse, at udvik-
lingskontrakten skal indeholde et begrænset antal målepunkter og betydeligt færre 
end den foregående kontrakt. Men samtidig gøres opmærksom på, at universitetet 
naturligvis til stadighed indsamler en meget lang række data til understøttelse af dets 
drift og i henhold til aftalen om Danske Universiteters statistiske beredskab og til 
brug for budgetlægning og regnskabsaflæggelse.  
 
 
 
Mål og målepunkter for perioden 2012 - 2014:  
 

 

A-D: Pligtige mål fastsat af uddannelsesministeren  
E-G: Aarhus Universitets selvvalgte mål 
 
1-12: Aarhus Universitets forslag til målepunkter for de enkelte mål  

 
 

A. Kvalitet i uddannelserne 
1. Internationalisering som antal ECTS optjent på Aarhus Universitet af indrejsende 

studerende1 
Måler: Aarhus Universitets konkurrencekraft blandt internationale stude-

rende og universitetets evne til at tilføre de lokale fagmiljøer et glo-
balt udsyn, internationale netværk og interkulturelle kompetencer. 

 
2. Overgang til arbejdsmarkedet opgjort gennem Aarhus Universitets analyser af 

jobsituationen ét år efter afsluttet kandidatgrad2  
Måler: Kvaliteten af Aarhus Universitets kandidater samt universitetets ev-

ne til at tilpasse uddannelserne til arbejdsmarkedets behov. 
 
 
B. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 

3. Antal gymnasieelever, som studerende og forskere fra Aarhus Universitet gennem 
Det Rullende Universitet underviser på gymnasier  
Måler: Omfanget af én af Aarhus Universitets aktiviteter for at skabe gode 

overgange fra de gymnasiale uddannelser til universitetet ved at bi-
bringe eleverne forståelse for det faglige niveau og de faglige miljøer 
på universitetet. 
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4. Antal kandidatstuderende, der optages på baggrund af en bachelorgrad fra andre 
uddannelsesinstitutioner  
Måler: Aarhus Universitets evne til at tiltrække såvel studerende med en ba-

chelorgrad fra andre universiteter og professionsbachelorer fra an-
dre uddannelsesinstitutioner og herigennem bidrage til at skabe 
bedre sammenhæng i det samlede uddannelsessystem. 

 
 

C. Hurtigere igennem 
5. Antal ECTS optjent af danske studerende på Summer University på Aarhus Uni-

versitet  
Måler: Fleksibilitet i uddannelserne ved Aarhus Universitet, evnen til at til-

trække studerende og mulighederne for at opnå hurtigere gennem-
førelsestid. 

 
6. Medianværdien for de studerendes alder ved start på bacheloruddannelsen samt 

medianværdien for alder ved færdiggørelse af kandidatuddannelsen 
Måler: Aarhus Universitets evne til at øge kandidaternes livslange bidrag til 

arbejdsmarkedet og samfundets udvikling.  
 
 
D. Øget innovationskapacitet - videnudveksling med det omgivende 

samfund 
7. Antal nye, årlige samarbejdsaftaler (som omfatter immaterielle rettigheder) med 

det omgivende samfund  
Måler: Aarhus Universitets evne til at sikre en effektiv videnudveksling mel-

lem universitetets forskningsmiljøer og det omgivende samfund 
gennem konkrete samarbejdsaftaler med virksomheder og offentlige 
myndigheder. 

 
8. Det økonomiske omfang af efter- og videreuddannelse3 

Måler: Aarhus Universitets evne til at bidrage til videnspredning og sikre 
borgerne muligheder for en forskningsbaseret, livslang læring til-
passet samfundets behov. 

 
 

E. Kvalitet i forskningen 
9. Aarhus Universitets forsknings impact i det internationale forskersamfund4 

Måler: Aarhus Universitets forsknings gennemslagskraft i forhold til et 
normaliseret verdensgennemsnit. Målepunktet beregnes på bag-
grund af den andel af de top 10 % mest citerede publikationer, som 
universitetet har inden for de enkelte forskningsfelter.  
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10. Eksterne midler fra udenlandske kilder5 
Måler: Forskningens internationale konkurrencekraft samt Aarhus Univer-

sitets evne til at internationalisere forskningen og udnytte finansie-
ringsmuligheder i EU-systemet og andre udenlandske kilder.  

 
 

F. Talentudvikling 
11. Antal nyansatte adjunkter og post.doc. der har en ph.d.-grad fra udlandet eller er 

udenlandske statsborgere  
Måler: Internationaliseringsgraden i karrierestillinger ved Aarhus Univer-

sitet og universitetets evne til at placere sig som en attraktiv spiller 
på det internationale marked for forskertalent 

 
 

G. Globale løsninger  
12. Årlige investeringer ved Aarhus Universitets interdisciplinære centre6 

Måler: Aarhus Universitets evne til at bidrage til løsning af de store sam-
fundsmæssige udfordringer, der går på tværs af traditionelle viden-
skabelige discipliner og eksisterede paradigmer. 

 
 

 
                                                           
1 Gennem en udvekslingsaftale 
2 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelser - tabel 2.2 i undersøgelsen fra 
2010  
3 Def.: RK A.1.1.b (selvbetalende studerende på heltidsuddannelser) + A.1.1.d. 
(aktiverede på heltidsuddannelser) + A.1.2.b.(deltagerbetaling på deltidsuddan-
nelser) + A.1.2.c. (aktiverede på deltidsuddannelser) + IV-baserede EVU-
aktiviteter. 
4 Normalized proportion of highly cited publications across subject fields among 
top 10 % in world publication, som anvendt I NordForsk-rapporten “Comparing 
Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators” 
5 Def.: RK A.3.1.c og A.3.1.d 

6 Omkostninger opgjort som både basismidler og eksterne midler  
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Møde: Møde i Akademisk Råd 
Mødedato: 31. januar 2012 
Mødested: Frandsensalen, bygning 1430 

Sagsfremstilling 

Emne: Dagsordens punkt 7: Udpegning af 4*2 medlemmer til tværgående 
AU fora. 

Resume 

Universitetsledelsen har besluttet at etablere 4 tværgående fora – et for hvert af uni-
versitetets fire kerneaktiviteter:  forskning, talentudvikling, videnudveksling og ud-
dannelse. 
 
Hvert forum skal bestå af op til 20 medlemmer, og sammensættes på følgende måde: 
- En prodekan fra hvert hovedområde og dekanen med det tværgående ansvar for den 
pågældende kerneaktivitet. 
 
- Hvert akademisk råd udpeger to medlemmer til hvert af de fire fora. Medlemmerne 
udpeges bredt blandt hovedområdernes kvalificerede kandidater, og behøver således 
ikke være medlem af de Akademiske Råd. 
 
- Universitetsledelsen udpeger syv medlemmer til hvert forum. 
 

Indstilling 

Dekanen indstiller, at medlemmerne af Akademisk Råd udpeger 2 medlemmer til 
hvert af de fire tværgående AU fora.  
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 Notat 

Kommissorium og forretningsorden for AU Forum for Forskning 

Aarhus Universitet ønsker at høre til blandt de førende forskningsinstitutioner 
både nationalt og internationalt. Derfor er det afgørende, at Universitetet stiller 
attraktive rammer til rådighed for dets forskere. Samtidig er det vigtigt, at univer-
sitetet ruster sig til at kunne tiltrække endnu flere midler i den nationale og in-
ternationale konkurrence om forskningsmidler.  
 
Den faglige viden, der er til stede hos universitets mange forskere, skal komme 
universitetet til gode. Derfor oprettes AU Forum for Forskning, som skal rådgive 
dekanen for forskning i det strategiske arbejde af tværgående karakter. 
 
 
Overordnet formål og opgaver 
 

• AU Forum for Forskning drøfter, rådgiver og støtter dekanen for forsk-
ning i faglige og strategiske spørgsmål af tværgående karakter inden for 
forskningsområdet. 
 

• AU Forum for Forskning drøfter og rådgiver om nye og eksisterende initi-
ativer og ideer inden for forskningsområdet nationalt og internationalt 
med udgangspunkt i universitetets strategi og udviklingskontrakt med 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 

 
• AU Forum for Forskning kan tage spørgsmål op af egen drift eller på op-

fordring fra dekanen med ansvaret for den tværgående funktion for forsk-
ning.  
 

• AU Forum for Forskning skal være med til at sikre en åben dialog på uni-
versitetet om spørgsmål vedr. forskning.  
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Sammensætning og udpegning  
 

• AU Forum for Forskning nedsættes af Universitetsledelsen efter indstil-
ling fra dekanen med ansvar for den tværgående funktion for forskning. 
Formanden for AU Forum for Forskning udpeges af universitetsledelsen 
efter indstilling fra dekanen.  
 

• Dekanen med det tværgående ansvar for forskning og hovedområdernes 
fire prodekaner for forskning er fødte medlemmer af AU Forum for 
Forskning. 
 

• AU Forum for Forskning består herudover af maksimalt 15 personer, som 
udpeges efter følgende model:  
 

o Hovedområdernes fire akademiske råd udpeger hver to medlem-
mer 

o Universitetsledelsen udpeger mindst fire og højest syv medlemmer  
 

• Medlemmer af AU Forum for Forskning udpeges for en periode på 2 år ad 
gangen. Ved forfald før udpegningsperiodens forløb kan et nyt medlem 
udpeges. Medlemmer kan genudpeges 1 gang efter udpegningsperiodens 
udløb. 
 

• Medlemmerne af AU Forum for Forskning består af ansatte ved AU med 
særlig viden om og interesse for forskningsområdet.  Det skal gennem ud-
pegningerne sikres, at medlemmerne bredt dækker alle forskningsområ-
derne ved Aarhus Universitet 

 
Arbejdsform 

• Forummet holder 2-4 møder om året. 
 

• Dekanen for forskning udarbejder dagsordenen for mødet i samspil med 
forummets formand. Forummets medlemmer kan anmode dekanen om at 
sætte emner på dagsordenen. 
 

• Forummet kan invitere interne og eksterne aktører til at holde oplæg. 
 

• Forummet kan i samarbejde med Forskningsudvalget (der består af deka-
nen med det tværgående ansvar for forskning og prodekanerne fra de fire 
hovedområder) afholde seminarer, hvor der sættes fokus på særlige em-
ner. 
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• Forummets medlemmer kan inddrages i arbejdsgrupper under Forsk-
ningsudvalget. 
 

• Forummet sekretariatsbetjenes af AU Strategi i samarbejde med AU 
Forskning og Talent og dekanaterne. 
 

• Arbejdssproget er engelsk, hvis ikke alle i udvalget taler og læser dansk. 
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 Notat 

Kommissorium for AU Forum for Talentudvikling  

Universiteterne konkurrerer globalt om at tiltrække de bedste forskertalenter 
med henblik på at sikre samfundet de bedst trænede hjerne samt sikre den aka-
demiske fødekæde. Derfor er det afgørende for Aarhus Universitet at stille attrak-
tive og fleksible rammer til rådighed.  
 
Den faglige viden, der er til stede hos universitetets mange ansatte skal komme 
universitetet til gode. Derfor oprettes fire tværgående fora, herunder et for ta-
lentudvikling, der skal rådgive dekanen i det strategiske arbejde af tværgående 
karakter. 
 
Overordnet formål og opgaver 

• AU Forum for Talentudvikling drøfter, rådgiver og støtter dekanen i stra-
tegiske spørgsmål af tværgående karakter. 
 

• AU Forum for Talentudvikling drøfter og rådgiver om nye og eksisterende 
initiativer og ideer inden for talentudvikling med udgangspunkt i univer-
sitetets strategi og udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet. 
 

• AU Forum for Talentudvikling kan tage spørgsmål op af egen drift eller på 
opfordring fra dekanen med ansvaret for den tværgående funktion.  
 

• AU Forum for Talentudvikling skal være med til at sikre en åben og fyl-
destgørende dialog på universitetet om talentudvikling.  

 
• AU Forum for Talentudvikling rådgiver Talentudvalget om udviklingen af 

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). 
 
 

Sammensætning og udpegning  
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• AU Forum for Talentudvikling nedsættes af universitetsledelsen efter ind-

stilling fra dekanen med ansvar for den tværgående funktion talent. For-
manden for AU Forum for Talentudvikling udpeges af universitetsledelsen 
efter indstilling fra dekanen.  
 

• Dekanen med det tværgående ansvar for talent og hovedområdernes fire 
prodekaner for talent er fødte medlemmer af AU Forum for Talentudvik-
ling. 
 

• AU Forum for Talentudvikling består herudover af maksimalt 15 personer, 
som udpeges efter følgende model:  
 

o Hovedområdernes fire akademiske råd udpeger hver to medlem-
mer  

o Universitetsledelsen udpeger 7 medlemmer  
 

• Medlemmer af AU Forum for Talentudvikling udpeges for en periode på 2 
år ad gangen. Ved forfald før udpegningsperiodens forløb kan et nyt med-
lem udpeges. Medlemmer kan genudpeges én gang efter udpegningsperi-
odens udløb. 
 

• Medlemmerne af AU Forum for Talentudvikling består af ansatte og 
ph.d.-studerende ved AU, som er placeret på forskellige niveauer i det vi-
denskabelige karriereforløb fra ph.d.,  post.doc./adjunkt til professorni-
veau med særlig viden om eller interesse for talentudvikling, gerne i et in-
ternationalt perspektiv. 

 
Arbejdsform 

• Forummet holder 2-4 møder om året. 
 

• Dekanen for talentudvikling sætter dagsordenen for mødet i samspil med 
formanden for forummet. Medlemmerne af forummet kan anmode deka-
nen om at sætte emner på dagsordenen. 
 

• Forummet kan i samarbejde med Talentudvalget afholde et årligt seminar 
for ansatte og studerende ved AU, hvor der sættes fokus på et særligt em-
ne inden for talentudvikling. 
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• Forummets medlemmer kan inddrages i arbejdsgrupper under Talentud-
valget med henblik på at udarbejde oplæg om strategi og indsatsområder 
for talentudvikling. 
 

• Forummet kan invitere interne og eksterne aktører til at holde oplæg. 
 

• Forummet sekretariatsbetjenes af AU Strategi og AU Talent og Forskning 
i samarbejde med dekansekretariaterne. 
 

• Arbejdssproget er engelsk, hvis ikke alle i udvalget taler og læser dansk. 
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Modtager(e):  Notat 

Kommissorium for AU Forum for Uddannelse 

Aarhus Universitet skal sikre et stadig stigende uddannelsesniveau i samfundet, til-
trække studerende og uddanne kandidater, der kan dække behovene på nutidens og 
fremtidens arbejdsmarked og derved bidrage til samfundets vækst og velfærd. Det 
kræver, at de gode og stærke uddannelser bevares, at der etableres et mere fleksibelt 
uddannelsessystem, at der skabes nye uddannelser på tværs af de traditionelle fag og 
at der er et tæt samspil med aftagerne.  
 
AU Forum for Uddannelse skal støtte Aarhus Universitets arbejde med uddannelser-
ne. AU Forum for Uddannelse skal således drøfte og rådgive om uddannelsesinitiati-
ver og ideer med udgangspunkt i universitetets strategi og udviklingskontrakten med 
Uddannelsesministeriet samt sikre en åben og omfattende dialog på uddannelsesom-
rådet. Det strategiske udviklingsarbejde relaterer sig til bachelor- og kandidatuddan-
nelserne, master- og diplomuddannelser samt øvrige uddannelsesaktiviteter. 
 
AU Forum for Uddannelser har følgende overordnede opgaver 
 

• AU Forum for Uddannelse drøfter, rådgiver og støtter dekanen med det tvær-
gående ansvar for uddannelse i strategiske spørgsmål af tværgående karakter. 

• AU Forum for Uddannelse drøfter og rådgiver om nye og eksisterende initia-
tiver og ideer inden for uddannelse med udgangspunkt i universitetets strate-
gi og udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling. 

• AU Forum for Uddannelse kan tage spørgsmål op af egen drift eller på opfor-
dring fra dekanen med det tværgående ansvar for uddannelse.  

• AU Forum for Uddannelse skal være med til at sikre en åben og fyldestgøren-
de dialog på universitetet om uddannelse.  

• AU Forum for Uddannelse har til særlig opgave at rådgive Uddannelsesudval-
get om udviklingen af det indre og ydre uddannelsesmarked. 
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Sammensætning og udpegning til AU Forum for Uddannelse 
 

• AU Forum for Uddannelse nedsættes af universitetsledelsen efter indstilling 
fra dekanen med det tværgående ansvar for uddannelse. Formanden for AU 
Forum for Uddannelse udpeges af universitetsledelsen efter indstilling fra de-
kanen, og skal vælges blandt de 7 af Universitetsledelsen udpegede medlem-
mer.  

• Dekanen med det tværgående ansvar for uddannelse og hovedområdernes fi-
re prodekaner for uddannelse er fødte medlemmer af AU Forum for Uddan-
nelse. 

• AU Forum for Uddannelse består herudover af maksimalt 15 personer, som 
udpeges efter følgende model:  

o De fire akademiske råd udpeger hver 2 medlemmer 
o Universitetsledelsen udpeger syv medlemmer 

• Medlemmer af AU Forum for Uddannelse udpeges for en periode på to år ad 
gangen. Ved forfald før udpegningsperiodens forløb kan et nyt medlem udpe-
ges. Medlemmer kan genudpeges én gang efter udpegningsperiodens udløb. 

• Medlemmerne af AU Forum for Uddannelse består af ansatte og studerende 
ved AU med særlig viden om eller interesse for uddannelse, gerne i et forsk-
ningsmæssigt perspektiv. 

Arbejdsform for AU Forum for Uddannelse 
 

• Forummet holder ét møde hvert semester i henholdsvis september/oktober 
og marts/april.  

• Dekanen med det tværgående ansvar for uddannelse sætter dagsordenen for 
mødet i samspil med formanden for forummet. Medlemmerne af forummet 
kan anmode dekanen om at sætte emner på dagsordenen. 

• Forummet kan i samarbejde med Uddannelsesudvalget afholde et årligt se-
minar for ansatte og studerende ved AU, hvor der sættes fokus på et særligt 
emne inden for uddannelsesområdet. 

• Forummets medlemmer kan inddrages i arbejdsgrupper under Uddannelses-
udvalget med henblik på at udarbejde oplæg om strategi o/e særlige indsats-
områder inden for uddannelsesområdet. 

• Forummet kan invitere interne og eksterne aktører til at holde oplæg og del-
tage i arbejdsgrupper under Uddannelsesudvalget. 

• Forummet sekretariatsbetjenes af AU Strategi og AU Studieadministration i 
samarbejde med dekansekretariaterne. 
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Kommissorium og forretningsorden for AU Forum for Videnudveksling 

Aarhus Universitet ønsker at indgå i et tæt samspil med det omgivende samfund 
både lokalt, nationalt og globalt med henblik på at bidrage til øget vækst og vel-
færd. 
 
Aarhus Universitets videnudveksling med det omgivende samfund har mange fa-
cetter og omfatter bl.a. forskningsbaseret myndigheds- og erhvervsbetjening, 
teknologioverførsel, regionalt og kommunalt samarbejde, biblioteksfunktioner 
samt efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 
 
Derfor oprettes et tværgående forum for videnudveksling, som skal rådgive deka-
nen for videnudveksling i det strategiske arbejde af tværgående karakter. 
 
 
Overordnet formål og opgaver 
 

• AU Forum for Videnudveksling drøfter, rådgiver og støtter dekanen for 
videnudveksling i strategiske spørgsmål af tværgående karakter inden for 
videnudveksling. 
 

• AU Forum for Videnudveksling drøfter og rådgiver om nye og eksisteren-
de initiativer og ideer inden for videnudveksling med udgangspunkt i uni-
versitetets strategi og udviklingskontrakt med Ministeriet for Forskning, 
Innovation og Videregående Udddannelser. 
 

• AU Forum for Videnudveksling kan tage spørgsmål op af egen drift eller 
på opfordring fra dekanen med ansvaret for den tværgående funktion for 
videnudveksling.  
 

• AU Forum for Videnudveksling skal være med til at sikre en åben dialog 
på universitetet om videnudveksling.  
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Sammensætning og udpegning  
 

• AU Forum for Videnudveksling nedsættes af universitetsledelsen efter 
indstilling fra dekanen med ansvar for den tværgående funktion for vide-
nudveksling. Formanden for AU Forum for Videnudveksling udpeges af 
universitetsledelsen efter indstilling fra dekanen.  
 

• Dekanen med det tværgående ansvar for videnudveksling og hovedområ-
dernes fire prodekaner for videnudveksling er fødte medlemmer af AU 
Forum for Videnudveksling. 
 

• AU Forum for Videnudveksling består herudover af maksimalt 15 perso-
ner, som udpeges efter følgende model:  
 

o Hovedområdernes fire akademiske råd udpeger hver 2 medlem-
mer 

o Universitetsledelsen udpeger mindst 4 og højest 7 medlemmer  
 

• Medlemmer af AU Forum for Videnudveksling udpeges for en periode på 
2 år ad gangen. Ved forfald før udpegningsperiodens forløb kan et nyt 
medlem udpeges. Medlemmer kan genudpeges 1 gang efter udpegnings-
periodens udløb. 
 

• Medlemmerne af AU Forum for Videnudveksling består af ansatte ved AU 
med særlig viden om eller interesse for videnudveksling.  Det skal gennem 
udpegningerne sikres, at udvalget dækker den samlede portefølje af opga-
ver inden for videnudveksling 

 
Arbejdsform 

• Forummet holder 2 møder om året. 
 

• Dekanen for videnudveksling sætter dagsordenen for mødet i samspil med 
forummets formand. Forummets medlemmer kan anmode dekanen om at 
sætte emner på dagsordenen. 
 

• Forummet kan invitere interne og eksterne aktører til at holde oplæg. 
 

• Forummet kan i samarbejde med Videnudvekslingsudvalget afholde se-
minarer, hvor der sættes fokus på særlige emner inden for videnud-
veksling. 
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• Forummets medlemmer kan inddrages i arbejdsgrupper under Videnud-

vekslingsudvalget. 
 

• Forummet sekretariatsbetjenes af AU Strategi i samarbejde med AU Vi-
den og dekansekretariaterne. 
 

• Arbejdssproget er engelsk, hvis ikke alle i udvalget taler og læser dansk. 
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Møde: Møde i Akademisk Råd 
Mødedato: 31. januar 2012 
Mødested: Frandsensalen, bygning 1430 

Sagsfremstilling 

Emne: Dagsordens punkt 8: Orientering om tildeling af ph.d-grader. 

Resumé 

Akademisk Råd fra HUM har ved skriftlig høring tilsluttet sig be-
dømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden 
for nedennævnte afhandlinger: 

Navn Titel Institut 
Gabriela Alina Sauciuc Emotions in the mind. Institut for æstetik og 

kommunikation 
 

Steffen Gaarsmand Ja-
cobsen 

A model for all states.  Institut for æstetik og 
kommunikation 

Lise Skytte Jakobsen Metaskulptur, kritisk analyse skulptur-
mediale  grundlagsproblemer 

Institut for æstetik og 
kommunikation 

Marco Nørskov Prologemena to Social Robotics. Philo-
sophical Inqueries into Perspectives on 
Human-Robot Interaction. 

Institut for æstetik og 
kommunikation 
 

Stine Lomborg  Social Media. A Genre Perspective. Institut for æstetik og 
kommunikation 

Jon Utoft Nielsen Subjectivity  and Otherness in Philo-
sophical Hermenuetics 

Institut for kultur og 
samfund 

Tatiana Bazzichelli Networked Disruption. Rethinking op-
positions in art,  hacktivism and the 
business of social networking. 

Institut for æstetik og 
kommunikation 

Kasper Green Krejberg Krigens poetiske potentialer. Jünger, 
Sebald og kampen og kroppen i moderne 
krigslitteratur. 

Institut for æstetik og 
kommunikation 

Trine Johanne Arlund 
Hass 

Me quoque fer Latii ruris habere locum. 
Nylatinsk bukolik fra Italien til Danmark 
14-16 århundrede 

Institut for æstetik og 
kommunikation 



    

Mette Gislev Kjærs-
gaard  

Between the Actual and the Potential. 
The challenges of design anthropology. 

Institut for kultur og 
samfund 

Bente Hoeck  A clinically Oriented and Practice Driven 
Approach to Metasynthesis. A Worked 
example on “Being critically ill in an 
ICU” 

Institut for kultur og 
samfund 

 
Akademisk Råd fra TEO har ved skriftlig høring tilsluttet sig be-
dømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden 
for nedennævnte afhandlinger: 

Jesper Østergaard   The Topographic Mind: Connecting 
cognition to landscape in the study of re-
ligion – with empirical illustrations from 
Maratika, a pilgrimage site in Nepal. 

Institut for kultur og 
samfund  

Ulla Morre Bidstrup Fordi der skal prædikes på lørdag: Ka-
sualierne som orienteringsritualer belyst 
med udgangspunkt i nyere tysk kasual-
teori. 

 

 
 

Indstilling 

Sagen forelægges til orientering 
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