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Mødedato: Mandag den 29-06-2020 kl. 13.00-15.30 
Mødested: Zoom Meeting ID: 676 0934 8714 
Mødeemne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 3/2020) 
 
Deltagere: Dekan Johnny Laursen, forperson Niels Nørkjær Johannsen, Lone Koe-
foed Hansen, Carsten Madsen, Bo Kristian Holm, Morten Nissen, Ning de Connick-
Smith, David Reimer, Annette Skovsted Hansen, Mia Skjold Tvede Henriksen,  
Elizabeth Bruns, Puk A. Willemoes Jensen, Malene Sillas Jensen, Jonathan Sebastian 
Rossen, Magnus Rønne Møller 
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Katharina Juhl Haslund, Henrik Nitschke 
 
Afbud: Stefan Iversen, Rikke Toft Nørgård 
 
Referent: Chefsekretær Vibeke Højgaard 
 
Gæster: 
Pkt. 2: Prodekan Niels Lehmann (kl. 13.05-14.05) 
Pkt. 6: Juridisk rådgiver Christina Avnsted (kl. 14.25-14.40) 
 
 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 

2. Corona-komplekset  

Forpersonen bød velkommen til prodekan Niels Lehmann, som var inviteret med 

til drøftelse af punktet. 

  

Fysisk genåbning 

Dekanen gav udtryk for, at han synes, at vi er kommet rigtig godt igennem CO-

VID-19 krisen, men at der dog stadig er visse udfordringer foran os. Både medar-

bejdere og nu endelig også de studerende er tilbage på campus, og vi begynder at 

ane normalitet. Dekanen henviste i øvrigt til sit nyhedsbrev, som er lige på trap-

perne og formentlig udsendes umiddelbart efter mødet. Nyhedsbrevet giver en 

mere detaljeret beskrivelse af situationen set med dekanens briller. Prodekan Ni-

els Lehmann fik herefter ordet. 

  

Eksamenssituationen 

Niels Lehmann gav sin vurdering af forløbet omkring overgang til virtuel under-

visning og online eksamensafvikling. På undervisningssiden er det hans vurde-

ring, at det er gået godt, men med plads til forbedringer. Hvad angår afvikling af 

online eksaminer, så er det gået virkelig godt og over al forventning. Man har kun 

oplevet nogle få tekniske udfordringer, hvor der bla. har været meget store filer 

involveret. 
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Sidste bemærkning udløste en kommentar om, at der er eksempler på for sent 

indleverede eksamensopgaver pga. tekniske udfordringer og hvor både den stude-

rende, underviseren og censor er kommet lidt i knibe, da dispensationsansøgnin-

gerne endnu ikke er afgjort, og alle er på vej på ferie.  

  

Der blev også nævnt eksempler på, at censorer ikke har kunnet downloade eksa-

mensmaterialet, fordi der ikke har været plads på deres computere. Det har åben-

bart ikke været muligt at se på forhånd, hvor meget filen/filerne fylder. 

  

Prodekanen svarede, at dispensationssager ikke må tage så lang tid at få afgjort. 

Det vil han undersøge nærmere. Hvad angår de tekniske vanskeligheder, har ud-

fordringen været, at det har været uklart, hvilke applikationer man har skullet an-

vende. Det er en vigtig læring, at vi skal være mere på forkant her i eventuelle lig-

nende situationer. 

  

Forpersonen kommenterede, at successen i høj grad også skyldes VIP-personalet, 

som har ydet en kæmpeindsats i overgangen til virtuel undervisning og afvikling 

af online eksaminer. Hvis man som underviser i fremtiden skal være endnu bedre 

rustet til online undervisning og eksaminationer, vil det være en god idé at under-

vise/coache i best practice. 

  

Genåbning af bibliotekerne 

Dekanen redegjorde kort for forløbet omkring genåbning af bibliotekerne. Fakul-

tetsledelsen har hele vejen igennem arbejdet for en hurtig genåbning af bibliote-

kerne, da ledelsen er helt klar over, hvor meget både undervisere og studerende 

benytter sig af udlån af materiale. Det viste sig tydeligt, da der blev åbnet for ud-

lån af PDF-versioner af materiale. Her stod Arts for hovedparten af udlånet.  

  

Der kom en generel kommentar om, at mange af de studerende har følt sig stærkt 

overinformeret og lettere forvirret over de mange forskellige steder, man har 

skullet orientere sig, - blandt andet på hjemmesiden. 

  

Forpersonen kommenterede, at det blandt andet sikkert kunne skyldes de mange 

forskellige interessenter, der har været involveret. Dette blev bakket op af flere af 

de øvrige medlemmer af rådet. 

  

Prodekanen var godt klar over det massive informationsniveau, og at der her er 

plads til forbedring. Dekanen redegjorde kort for hele den meget centralistiske 

håndtering, der har været af situationen, og som ikke mindst har været medvir-

kende til det meget høje informationsniveau. Der har under krisen været afholdt 

daglige møder mellem universitetsdirektørerne og ministeriet, efterfulgt af dag-

lige universitetsledelsesberedskabsmøder, daglige fakultetsledelsesmøder, etc.  
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Artsrådet bragte en anden udfordring på banen, som mange studerende har ople-

vet ved henvendelse til Studieadministrationen. Studerende har således oplevet 

ikke at kunne komme i telefonisk kontakt med kontoret. Kun mailhenvendelser 

har været mulig. Det var nyt for prodekanen, der undrede sig, fordi Studieadmini-

strationen virkelig har arbejdet for fuld kraft i hele perioden, men han vil natur-

ligvis undersøge situationen nærmere. 

  

Fakultetsledelsen blev rost for igennem hele perioden at have været meget lydhør 

og samarbejdsvillig i forhold til nye idéer og behov fra medarbejderne.  

  

Efteråret 2020 

Prodekanen redegjorde for den logik, der ligger bag planlægning af efterårsseme-

stret, som jo stadig i nogen grad står stadig i Coronaens tegn. Han understregede, 

at efteråret stadig er udtryk for en undtagelsessituation, og at rammesætningen af 

dette semesters undervisning altså ikke peger i retning af mere permanente må-

der at gøre tingene på. Derudover anførte han, at det har været vigtigt kun at 

sætte de overordnede rammer for at give plads til decentral planlægning i fagmil-

jøerne.  

  

Hvis 1-meter kravet forbliver gældende ved semesterstart, har vi simpelthen ikke 

plads til vores studerende. Dette har været den helt store udfordring i, hvordan 

uddannelsesplanlægningen skulle gribes an. Det er en særdeles kompleks opgave, 

at få til at gå op med næsten 100 uddannelser på Arts.  

  

Undervisningsplanlægning er en meget kompleks opgave at håndtere på Arts, og 

det tager meget lang tid at lægge det fulde skema. Når den først er gennemført, 

kan den ikke bare laves om igen. Da vi kan stå i den situation, at vi til august skal 

lægge om til fysisk afviklet undervisning, hvis 1-meter kravet fjernes, har præmis-

sen for omlægningen af undervisningen måttet være, at omlægningen har skullet 

gennemføres med udgangspunkt i den almindelige lokaletildeling. 

  

For at skaffe flest mulige kvadratmetre til de studerende har vi gennemgået vores 

undervisningslokaler minutiøst, og flere steder er det blevet muligt at få plads til 

flere ved at flytte rundt på møblementet eller fjerne en del af det. Derved er det 

lykkedes os at få plads til afvikling af en del undervisning med fysisk tilstedevæ-

relse. Opgørelser, der sammenstiller den fornyede estimering af lokalekapacitet 

inden for rammerne af 1-meterkravet og tilmeldte studerende, er på vej ud i syste-

met. 

  

Prodekanen afsluttede med at oplyse, at Danske Universiteter er i forhandlinger 

med ministeriet om at blødgøre 1-meter kravet eller få mulighed for at dispensere 

fra det, men der er stadig intet afgjort.  
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Et medlem opfordrede prodekanen til at sørge for, at man melder noget ud inden 

sommerferien. Det er bedre af have en plan, som muligvis vil blive justeret, end 

ingen slet ikke at modtage information. Prodekanen forsikrede rådet om, at det er 

hans ønske at informere efterhånden, som detaljerne falder på plads. 

  

Dekanen kommenterede, at det ligger fakultetsledelsen meget på sinde at skaffe 

de studerende tilbage til så normal en hverdag som muligt. Men efteråret vil blive 

et ekstraordinært semester, men ikke et i undtagelsestilstand som i foråret. 

  

Der blev spurgt til, om det vil blive muligt at opretholde undervisning i den om-

lagte form, hvis der er gode grunde til det. Hertil svarede prodekanen, at der 

netop er lagt op til lokal dømmekraft på dette område, men at det gælder om at 

planlægge de enkelte forløb i lyset af den samlede undervisning, som en studen-

terårgang vil modtage. Den enkelte undervisers valg skal således koordineres med 

de valg, der i øvrigt træffes af undervisere på de respektive årgange. Dekanen sup-

plerede med at understrege vigtigheden af, at det er fagmiljøet, der på baggrund 

af en sådan helhedsbetragtning beslutter, hvordan den samlede undervisning skal 

foregå.  

   

Der blev spurgt til økonomien forbundet med omlægningen af undervisningen, 

herunder ikke mindst udfordringen med kun at kunne have halve hold til stede. 

Hvis undervisningen på den baggrund skal fordobles, bliver den jo ca. dobbelt så 

dyr. Prodekanen svarede, at tanken ikke er at fordoble undervisning, men at det 

derimod gælder om at finde alternative måder at håndtere undervisningen på ved 

at anvende forskellige former for IT-understøttelse. På CUDiM kan man hente in-

spiration til at gentænke sine kurser, og fakultetet er endvidere i færd med at an-

skaffe streaming-udstyr, der gør det muligt at dele hold, så nogle møder op fysisk, 

mens andre følger undervisningen i streamet form.  

  

Fremadrettet perspektiv og online- og udviklingsarbejde 

Prodekanen gentog sit budskab om, at det er vigtigt for ledelsen, at krisehåndte-

ringen ikke ”oversættes” til brugbare værktøjer for fremtiden. 

  

På AU har man igangsat forskellige tiltag mhp. evaluering af forløbet. Målet er 

både at identificere de gode ting, vi kan gøre brug af i fremtiden, og at identifi-

cere, hvad der fungerer mindre godt, og ikke mindst hvad vi bør undgå at gøre. 

  

 EDU-IT-satsningen har været i gang halvdelen af den afsatte periode, og 

der vil derfor blive foretaget en midtvejsevaluering. Her har vi at gøre 

med en række projekter, der fra starten er udviklet mhp. at udnytte læ-

ringspotentialerne i EDU-IT, og som derfor peger direkte fremefter. 

 På AU-niveau er der igangsat en spørgeskemaundersøgelse baseret på en 

population på 5000 studerende samt alle undervisere. Denne undersø-

gelse vedrører opsamling af Corona-erfaringerne i dette semester. Målet 
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er også at høste erfaringer mhp. fremtidig anvendelse af IT, men den skal 

ses i lyset af, at der har været tale om krisehåndtering. 

 I forbindelse med igangsættelsen af planlægningen af efterårsundervis-

ningen er alle uddannelsesnævn blevet bedt om at tage udgangspunkt i en 

første evaluering af F20. Dette arbejde vil på den anden side af sommer 

blive samlet mere systematisk op i en evaluering, som prodekanen i dia-

log med Artsrådet sætter op på tværs af fakultetet. 

  

Prodekanen afsluttede med at understrege vigtigheden af at skabe en solid vi-

densbase, før beslutninger om nye tiltag kan bringes ”ind ad fordøren”, dvs. via de 

officielle beslutningsinstanser og kommandoveje. Især afventer prodekanen i 

spænding resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fra de studerende. 

  

Der var herefter en række bemærkninger og observationer fra medlemmerne;  

- Krisen har på én gang været restriktiv men også givet underviserne meget 

fleksibilitet.  

- Internationale kolleger har undret sig over, at spørgeskemaet kun var på 

dansk. Rambøll har dog forsikret, at der bliver mindst én engelsksproget fo-

kusgruppe, da der vil blive lavet en kvalitativundersøgelse på baggrund af 

spørgeskema-resultatet.  

- Nogle undervisere har observeret en meget positiv udvikling med de stude-

rende i forhold til, at de nu i højere grad bruger nettet. 

- Det er problematisk, at de studerende og underviserne ikke har de samme li-

censer, idet det giver udfordringer med at kunne anvende de fornødne appli-

kationer. 

  

Prodekanen takkede rådet for de mange gode indspil, som han noterede sig og 

ville bringe med videre. 

 

 

3. Ny stillingsstruktur  

Dekanen oplyste, at rektor havde nedsat en arbejdsgruppe bestående af de fem 

dekaner, der i første omgang skulle arbejde på at udvikle AU’s model for et pro-

fessor forfremmelsesprogram. 

 

Det har i dette arbejde vist sig, at fakulteternes behov for et sådant forfremmel-

sesprogram er meget forskellige. For øjeblikket overvejer rektor sagen. Dekanen 

bemærkede, at Arts har for få professorer, og ser muligheden for et forfremmel-

sesprogram som et gunstigt supplement til de normale eksterne opslag, som fort-

sat vil være den vigtigste rekrutteringsvej ind i et professorat. Han betonede vig-

tigheden af et solidt, faktuelt bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier i 

overensstemmelse med Arts’ internationale peers.  
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Der blev spurgt ind til, om man forventer en fuldstændig identisk ordning på 

tværs af fakulteter. Dekanen svarede, at det aktuelt er svært at forudsige. Han til-

føjede, at selv om programmet kunne strække sig over 8 år, så kunne det i prin-

cippet også omfatte en kortere periode. 

 

Rådet havde herefter en god drøftelse af, hvorfor det er så vigtigt, at vi får flere 

professorater på Arts. Både hjemtagelse af forskningsmidler er dybt afhængig af 

professortitlen, og ikke mindst er professortitlen meget vigtig i internationale 

sammenhænge. 

 

Dekanen vil forsætte drøftelserne med kollegerne, og sluttede af med et lille citat, 

som understreger hans holdning: ”If it walks like a professor, if it talks like a pro-

fessor, - it is a professor”. 

 

Forpersonen rundede punktet af med at fremhæve det positive i, at såvel ministe-

riets, AU’s og dekanens udmeldinger indtil videre peger i retning af, at kriterierne 

for oprykning til professor under det kommende program vil være funderede i 

hele viften af opgaver, som lektorer og professorer varetager på universitetet. 

 

Øvrige elementer i den nye stillingsstruktur – herunder ændrede retningslinjer 

for anvendelsen af eksterne lektorer – berørtes kun kort, da der her er mindre 

rum/behov for rådgivning end i spørgsmålet om professorprogram. 

 

 

4. Habilitetsregler for valg til bedømmelsesudvalg (14.25-14.40) 

Fakultetets juridiske rådgiver Christina Avnsted var inviteret med på mødet for at 

oplyse rådets medlemmer om habilitetsreglerne. Præsentationen findes i bilag 1. 

 

Forvaltningslovens §3, stk. 1 definerer helt præcist, hvornår man er inhabil under 

overskrifterne:  

- Partsinhabilitet 

- Slægtsinhabilitet 

- Andet (opsamlingsbestemmelsen) 

 

Det er jo især sidstnævnte, der giver plads til fortolkning og tvivl. Dette er juri-

stens vigtigste budskab, når tvivlen opstår: 

 

”Brug den sunde fornuft og tag de objektive briller på, især når der er tale om de 

mere officielle bedømmelsessammenhænge. Hvis der er den mindste tvivl, så søg 

sparring hos f.eks. institutleder/ph.d. skoleleder (altså få en anden til at hjælpe 

dig med at træffe beslutningen).  
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Dén, der skal sidde med i et udvalg, har en ”egen-reaktionspligt”.  En god tom-

melfingerregel er at spørge sig selv: Kan der være et problem her? Hvis ja, så 

vær åben omkring det og søg sparring” 

 

Der blev herefter drøftet eksempler på tvivlstilfælde. Afslutningsvis takkede for-

personen Christina Avnsted for tilbud om rådgivning i tilfælde, hvor der kan være 

tvivl om juraen og fremhævede, at denne mulighed er vigtig at kende for fakulte-

tets VIP-personale. 

 

 

PUNKTER TIL ORIENTERING  

5. Orientering fra dekan og formand 

Dekan: 

- Status på Campus 2.0  

Der er endelig i Campus 2.0 styregruppen truffet beslutning om, at fagene på Ka-

sernen samles med de øvrige IKK-fag på Katrinebjerg. Kasernen overtages af NAT 

og TECH. Det er efter styregruppens vurdering, den bedste samlede løsning for 

AU. Det er en god løsning også for IKK. De vil blive samlet i en helt ny bygning, 

som endnu ikke er opført og som derfor vil blive tilpasset de præcise behov, som 

IKK har. 

  

Der var blandt rådets medlemmer en bekymring omkring, at det økonomisk kan 

blive et stor belastning for Arts. Dekanen kunne oplyse, at FEAS står for byggeriet 

og er udlejer. Dekanen udtrykte tillid til, at det var en bæredygtig beslutning. 

 

Der blev også udtrykt bekymring for, om IKK er sikret den fornødne plads til 

samme antal studerende, behovet for fællesrum, særlige faciliteter, etc.? Dekanen 

kommenterede, at instituttet og fakultetet naturligvis vil være inddraget i projek-

teringen af bygningen for at tilgodese netop IKK’s specifikke behov.  

 

- Uddeling af Ph.d.-stipendier, antal, efterårsopslag, bevillingsprocent, etc. 

Arts har uddelt 9 ph.d.-stipendier i 2020. Det er fakultetsledelsens ambition så 

vidt muligt at returnere til det sædvanlige niveau i 2021. Ledelsen er helt klar over 

situationen. 

 

Der fremkom en kommentar om, at man burde gøre sig mere umage ved afslag til 

ph.d.-ansøgerne, så de ikke mister modet til at ansøge igen. Dekanen blev spurgt 

til fordelingen af 5+3 og 4+4, hvilket han husker som nogenlunde ligeligt. 

 

Dekanen vendte under punktet tilbage til Corona-situationen, og oplyste, at man 

p.t. modtager ansøgere fra ph.d.-studerende, som har været særligt hårdt ramt. 

Man opfordrede de ph.d.-studerende til at angive vilkårene under nedlukningen 

så konkret som muligt, således at der fandtes et objektivt beslutningsgrundlag. 
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Det blev kommenteret, at man oplever, at det er svært at få de ph.d.-studerende 

til at forstå, at de kan søge forlængelse, og at det ikke er ”deres eget problem”. 

Man bør informere bedre om mulighederne. Dekanen oplyste, at ph.d.-skolen 

havde opfordret til, at de ph.d.-studerende drøftede situationen med deres hoved-

vejledere for at få en status. Dekanen regner også med, at medarbejderne inddra-

ger deres situation fra nedlukningen ved efterårets MUS samtaler.  

  

Det bliver nok primært fakultetet, der kommer til at bære de økonomiske omkost-

ninger, ved eventuelle forlængelser, da der sikkert ikke bliver tale om støtte fra 

Staten. 

 

Forpersonen fremkom med nogle betragtninger om, hvordan hjælp til juniorfor-

skere (såvel ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter), hvis forløb er kommet i 

klemme i corona-krisen, alternativt kan indrettes – f.eks. gennem omfordeling af 

timer, som kan lette juniorfolk for undervisning og andre, ikke forskningsrelate-

rede opgaver i sidste del af deres ansættelse. Han kunne også oplyse, at han og de 

øvrige forpersoner fra de andre Akademiske Råd havde haft møde med rektor om 

blandt andet dette emne. Rektor havde dels bekræftet, at AU er villig til at sætte 

ressourcer af til at hjælpe særligt hårdt ramte, specielt juniorforskere, og havde 

dels fremhævet, at enhver sag/ansøgning om hjælp i sagens natur må og vil blive 

vurderet individuelt. Dekanen bekræftede, at sådanne hensyn kunne indgå i un-

dervisningsplanlægningen. 

 

Dekanen havde yderligere to ting, han ønskede at informere om: 

 

- AU Strategi  

Dekanen oplyste, at det var blevet præciseret, at BSS er lead på temaet ”ulighed” 

under AU’s strategi, mens Arts er ansvarlig for ”digitaliseringens betydning for 

sammenhængskraft og demokrati”. Prodekan Anne Marie Pahuus og institutle-

derne er blevet bedt om at skrive en ”manchet” til dette. Dekanen foreslog, at Ni-

els Nørkjær Johannsen i sin egenskab af forperson for det Akademiske Råd også 

deltager i dette arbejde. Det gav rådet sin opbakning til. 

 

- USM-midlerne (Universitetets Strategiske Midler) 

Hvert fakultet betaler årligt knapt 20 mio. til denne pulje. Tidligere er nogle af 

midlerne blandt andet gået til ingeniørsatsningen og IT i snæver forstand. Der er 

aktuelt drøftelser om nye satsninger. Arts har foreslået at satse på udbredelse af 

digitale kompetencer på AU. 

 

Forperson: 

- Opfølgning på Akademisk Råds kompetence ved tildeling af ph.d.-graden  

Punktet udskydes til møde i Akademisk Råd den 24. september 2020. AKTION 
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- Høring af Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021  

Niels Nørkjær Johannsen takker for de gode input, som han havde modtaget fra 

rådet og konstaterede, at den pågældende handleplan må betragtes som første 

skridt i en længerevarende proces, dvs. at rådet efter alt at dømme vil vende til-

bage til emnet gentagne gange i løbet af de kommende år. 

 

- Nyt fra afdelingerne 

Forpersonen opfordrede medlemmerne til efter mødet at skrive en mail, hvis der 

er nyt fra afdelingerne, som rådet bør drøfte eller være vidende om. 

 

Afslutningsvist takkede dekanen for det gode samarbejde i et meget hektisk forår.  

Forpersonen takkede for det samme og begge ser frem til at kunne mødes fysisk 

til næste møde. 

 

6. Eventuelt 

Intet fremkommet. 

 

 

PUNKTER TIL SKRIFTLIG ORIENTERING  

7. Tildeling af ph.d.-grader 

Bilag: Oversigt for perioden 1. april til 17. juni 2020 

 

8. Opdateret årsplan AR-møder 2020 

Bilag: Årsplan 2020 

 

9. Godkendt referat fra sidste møde 

Bilag: Referat fra møde i Akademisk Råd den 28-04-2020 

 

10. Næste møde 

Den 24. september 2020 kl. 09.00-11.30 (Lokale 1431-021 + D118) 

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 15.35 

 

 

Referent 

chefsekretær Vibeke Højgaard 


