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Godkendt på mødet i Akademisk Råd den 8. juni 2012 

 

Møde den: Tirsdag den 10. april kl. 12.30-14.30 

Sted: Karl Verner Værelset, Bygning 1451, Aarhus og D219, Emdrup 

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2012) 

 

 

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

sen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Karina Elbech, Asger Emborg, Finn 

Thorbjørn Hansen, Simon Jylov, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Nina Ja-

vette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Morten Kyndrup, Jeppe Læssøe, Sara Mi-

elcke, Maja Sloth   

 

Observatører: Ivy Kirkelund, Lise Skanting, Søren Christensen 

 

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 

 

Afbud: Karen Valentin, Mette Kannegaard 

Gæster: Prodekan Anne Marie Pahuus deltog under punkt 7 
 
 

Referat 

 

Udkast til referat af mødet i Akademisk Råd den 10. april 2012. 

Punkter til beslutning 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar 2012 

Referatet er efter høring sendt til Akademisk Råd den 5. marts 2012. 

Referatet blev godkendt, idet det tilføjes i referatet at der giver 50 

timer i kompensation til VIP medlemmer af Akademisk Råd. 

 

3. Godkendelse af forretningsorden for Akademisk Råd 

Den 8. marts 2012 har Arts fra AU Strategi modtaget en ny stan-

dardforretningsorden for akademisk råd.  

 

Standardforretningsorden er udarbejdet med udgangspunkt i den 

tidligere standardforretningsorden og ændret i forhold til den nye 

vedtægt for universitetet, som er godkendt i bestyrelsen den 29. fe-

bruar 2012, og som er sendt til Uddannelsesministerens godkendel-

se.  
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De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere standardforret-

ningsorden er sammensætningen af de akademiske råd, og at de-

kanen ikke længere er formand for rådene.  

 

På baggrund af standardforretningsordenen er udarbejdet et for-

slag til forretningsorden for Akademisk Råd. 

 

Som det fremgår af § 14 i forretningsordenen indkaldes suppleanter 

” Når et medlem ved fravær i mindst 2 måneder på grund af syg-

dom, studierejse eller lignende er ude af stand til at deltage i aka-

demisk råds arbejde”. Det er dog oplyst fra chefjurist Per Møller 

Madsen, at man kan vælge at indkalde suppleant ved forfald til et 

enkelt møde, men sådan at den pågældende i givet fald har ob-

servatørstatus. 

 

Af § 5 i forretningsordenen fremgår, at ” Formanden og dekanen er 

ansvarlige for, at der bliver udarbejdet et årshjul og en plan for re-

gelmæssige møder, så det sikres, at alle relevante emner bliver 

drøftet planlagt og rettidigt.” Et første udkast til årshjul for 2012 blev 

forelagt til Akademisk Råds drøftelse.  

 

Der var forskellige kommentarer til udkastet. Disse fremsendes sna-

rest til Lone Plougmann Iversen til vurdering hos jurist Per Møller 

Madsen hvorefter de mulige ændringer indarbejdes i forretningsor-

denen og i forslag til praksis. 

 

Akademisk Råd godkendte, at praksis for indkaldelse af supplean-

ter til et enkelt møde formuleres således: ”Afbud til mødet gives til 

formanden hurtigst muligt med c.c. til dekansekretariatet. Medlem-

met er selv ansvarlig for at indkalde en suppleant fra listen. Denne 

deltager i givet fald i mødet i Akademisk Råd med observatørsta-

tus.” 

 

Det nyoprettede SharePoint-rum bruges til relativt faste ting, og hø-

ringer m.m. sendes stadig via mail. Dette evalueres efter årets ud-

gang. 

 

Der var en drøftelse af det foreliggende udkast til årshjul. Der blev 

efterspurgt evt. forslag til temaer. Maja Sloth foreslog et tema med 

titlen "Sammenhæng mellem forskning og uddannelser på Arts". 

Per Stounbjerg nævnte også temaet ”Fagenes synlighed”.  

Finn Thorbjørn Hansen foreslog et tema, der kunne være "Hvad for-

står vi ved innovation?" Finn tematiserer dette og fremsender det til 

formanden. 
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Årshjul blev herefter godkendt. 
 

4. Godkendelse af stillingsskabelon og vejledning 

Grundlaget for ansættelsesproceduren er Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udviklings- bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 

om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter. 

 

Med henblik på at ensarte opslag på Arts er udarbejdet en skabe-

lon for stillingsopslag for ansættelse som professor, lektor, adjunkt 

eller postdoc ved Arts med tilhørende vejledning for ansøgere. 

Mette Thunø uddybede behovet for fælles skabelon og vejledning 

og bad om kommentarer til begge dele. 

 

Krav om engelsk under kvalifikationskrav kan løsnes ved at man si-

ger det vil være en fordel, eller ved at det forudsættes, at ansøgere 

er indstillet på at lære engelsk. 

 

Der kan være behov for 4 matricer afhængig af stillingskategori. 
 
Det blev foreslået, at de faglige kvalifikationskrav placeres før den 

bredere beskrivelse af fag, institut og fakultet. 

 

Der var en drøftelse af behov for referencer. Der var enighed om, at 

der kan være behov for referencer, men at anbefalinger frabedes. 

 

Der kommer centralt fra AU regler om fastsættelse af bedømmel-

sesudvalg. Dette vil indgå i den endelige beskrivelse af procedurer-

ne på Arts. 

 

Morten Kyndrup opfordrede til, at der på et senere tidspunkt udar-

bejdes et forslag til procedure vedrørende ”Kaldelse af professorer”. 

 

Konkrete sproglige kommentarer og forslag til rettelser til skabelon 

og vejleding indsendes snarest muligt til Lone Plougmann Iversen 

og med kopi til formanden. 

 
Punkter til drøftelse 

 

5. Drøftelse af debatkulturen på ARTS 

 

Mette Thunø indledte dette punkt med at henvise til pressens be-

skrivelse af debatkulturen på AU og behovet for en drøftelse af 

hvordan det ser ud på Arts. Hun tilkendegav vigtigheden af, at man 
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kan sige sin mening uden frygt for repressalier. 

 

Der blev givet udtryk for, at den kritiske debat bør være i højsædet 

på et universitet. Ledelsen skal respondere på kritik og ikke forsøge 

at lukke den. Der efterspørges en dialog, både på fakultets- og insti-

tutniveau. Det er vigtigt, at ledelsen fremlægger begrundelser for, 

hvorfor man agerer, som man gør i en givet situation, herunder også 

redegør for udefrakommende vilkår. 

 

Der blev fra Mette Thunø efterspurgt ideer til, hvad man kan gøre for 

at fremme debatkulturen. Der blev foreslået en universitetsavis med 

en redaktion, der er uafhængig af ledelsen og/ eller måske en avis 

på Arts. 

 

Artsrådet har en række konkrete forslag til mulige tiltag for at for-

bedre debatkulturen. Disse sendes direkte fra de studerende til hele 

Akademisk Råd. 

 

Det blev nævnt, at afstanden til ledelsen er et problem.  
 

Et ønske om en evaluering af ledelsen blev henvist til en kommen-

de psykisk APV. 

 

Der blev spurgt til, hvor man går hen, når der er problemer som ikke 

relaterer til SU (samarbejdet). Kan man bruge Akademisk Råd som 

et sted hvor man kan få sine faglige problemer drøftet?  Det er for-

mentlig i institutforum, at faglige akademiske problemstillinger skal 

drøftes. 

 

Dekanen og formanden lægger planer for videreførelse af diskussi-

onen, herunder fremtidige konkrete tiltag. 

 
 

6. Strategiarbejdet på ARTS 

 

På mødet i Akademisk Råde den 31. januar 2012 orienterede Mette 

Thunø om forløbet omkring strategiprocessen på såvel AU som på 

Arts. 

 

På mødet blev der primært på et overordnet niveau kommenteret 

på de foreslåede initiativer/ projekter. Det blev fremført, at det er ik-

ke alle steder fremgår klart, hvordan mål og handlinger hænger 

sammen, og der blev efterlyst mere prosa med begrundelser for de 

valgte indsatsområder 
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Det blev samtidig aftalt, at punktet om strategi vil komme op på 

kommende møder i Akademisk Råd. 

 

Der blev til fornyet drøftelse forelagt et opdateret udkast til fakultets-

strategikort for Arts 

 

Mette Thunø spurgte, om der er steder hvor Akademisk Råd mener 

ambitions niveauet er for højt i forhold til, hvad man kan nå frem til 

2017. Det blev udtrykt, at der et misforhold mellem en ambitiøs stra-

tegi og de reelle økonomiske muligheder. 

 

Det blev tilkendegivet, at der skal være sammenhæng mellem 

budget og strategi, og at det er vigtigt at tage stilling til, om vi skal 

udvikle os ud af underskuddet eller spare os ud af det. Navnlig blev 

der efterlyst klare prioriteringer, så der ikke inden for de gamle 

rammer forventedes vækst på alle områder på en gang. 

 

Mette Thunø sagde, at næste skridt i processen er handlingsplaner, 

der vil vise, hvad der skal tages fat på og i hvilken rækkefølge.  

 

Der var en drøftelse af, hvordan vi får de bedste studerende og ikke 

nødvendigvis de fleste, f.eks. på ph.d.-området. 

 

Det bliver vigtigt at øge studieaktivitet - herunder antallet af timer i 

undervisning. 

 

Et mål er at etablere flere engelsksprogede uddannelser. Da den 

administrative understøttelse af de eksisterende ikke altid er opti-

mal, foresloges det, at målene på dette punkt bør ligge til opfyldel-

se i slutningen af strategiperioden. 

 

Eventuelle yderligere kommentarer/forslag i relation til strategi pa-

piret indsendes snarest muligt til Lone Plougmann Iversen og med 

kopi til formanden.  

 

 

Punkter til orientering 

 
 

7. Forskningsprogrammer 

 

Der forelå notat om forskningsprogramprocessen på Arts for resten 

af 2012. Prodekan for forskning og talent Anne Marie Pahuus deltog 
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i behandling af punktet. 

 
Der var en kort drøftelse af funktioner for forskningsprogramlederen 

i relation til antallet af timer. Dette er forhandlet på plads med or-

ganisationerne, og den aftalte funktionsbeskrivelse udsendes til 

medlemmerne af Akademisk Råd. 

 

Punkt om forskningsprogrammer medtages på det kommende mø-

de i Akademisk Råd den 8. juni 2012. 

 

 

8. Orientering fra dekanen. 

 

Mette Thunø orienterede om 24 timers seminar afholdt den 28. – 29. 

marts 2012 på Sandbjerg, herunder om konklusioner fra mødet om 

behov for styrkelse af information. 

 

Regnskabet for 2011 vil vise et overskud, og regnskabet for Arts går i 

"nul". 

 

AU's udviklingskontrakt behandles på kommende møde i bestyrel-

sen. 

 

Der kommer en benchmarkproces på Arts, hvor udvalgte fag skal 

måles, mulige samarbejdsparter er f.eks. universiteterne i Gøteborg 

og Utrecht. 

 

Orientering om afholdelse af Excellence-konference den 18. til 20. 

april 2012 og Sprogkonference den 30. april 2012. 

 

 

Meddelelser 

 

9. Tildeling af doktor grad  

 

 Akademisk Råd har den 19. marts 2012 konfereret Jacob Bøggild 

den filosofiske doktorgrad. 

 

10. Tildeling af ph.d.-grader 

 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelses-

udvalgets enstemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for neden-
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nævnte afhandlinger: 

 

Navn Titel Institut 

Christina Holst Færch Utrykkelighed og enevælde. Politisk sati-

re og erotisk digtning i 1700-tallet med 

særligt henblik på Hans Nordrups forfat-

terskab  

Institut for Æstetik 

og Kommunika-

tion 

Claske Vos Showing the Way Forward to Serbia’s 

Past. A study of the Regional Heritage 

Programme in Serbia as a Vehicle of ‘Eu-

ropeanisation’.  

Institut for Kultur 

og Samfund 

Matias Møl Dalgaard Det protestantiske selv. Kravet om au-

tenticitet i Kierkegaards tænkning. 

Institut for Kultur 

og Samfund – Fi-

losofi og Idehi-

storie 

Mikael Frausing Oplevelsernes Herregård. Kommerciel 

kulturarv på danske herregårde. 

Institut for Kultur 

og Samfund. 

Pia Cort Taking the Copenhagen Process Apart. 

Critical Readings of European Vocation-

al Educational Training Policy. 

Institut for Ud-

dannelse og 

Pædagogik 

Anne Kathrine Frørup Vidensformer og dokumentationspraksis 

i socialpædagogisk arbejde – en analy-

se af, hvordan dokumentation og soci-

alpædagogisk praksis italesættes i hen-

hold til arbejdet med anbragte børn og 

unge på døgninstitution.   

 

Institut for Ud-

dannelse og 

Pædagogik 

Nana Clemensen Children in Ambiguous Realms: Lan-

guage, Socialization and Schooling 

among Children in a Rural Zambian 

Community 

Institut for Ud-

dannelse og 

Pædagogik 

11.  Meddelelse fra formanden 

 

Per Stounbjerg orienterede om, at formændene for de 4 akademi-

ske råd er inviteret til møde med AU’s bestyrelse den 25. april 2012. 

 

 

Lukket punkt til drøftelse 

 

12. Oprettelse af Advisory Board 

 

I henhold til Universitetsloven og Aarhus Universitets vedtægt ned-

sættes en række advisory boards.  Advisory boards er rådgivende 
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organer på hovedområde-niveau.  

 

Et advisory board kan bestå af udefrakommende medlemmer, der 

repræsenterer målgruppen for hovedområdets forskning, uddan-

nelse og formidling samt forsknings- og uddannelsesverdenen. 

Medlemmerne rådgiver om hovedområdets vision, strategi, uddan-

nelser, forskningskvalitet og videnudveksling. 

 

Medlemmerne kan fx være universitetsledere fra udenlandske uni-

versiteter, ledere af danske/udenlandske kulturinstitutioner, ledere 

fra erhvervslivet, som aftager vores kandidater (skal dog ikke over-

lappe med medlemmer i aftagerpaneler) og/eller ledere fra institu-

tioner, som formidler vores viden. 

Medlemmer og formand til advisory boards udpeges af rektor efter 

indstilling fra dekanen, og de udpeges for tre år ad gangen. Der 

skal udpeges 10 medlemmer til Arts Advisory Board. 

 

Der foreligger 30 forslag til medlemmer til advisory board., som 

Akademisk Råd kan kommentere og eventuelt komme til flere for-

slag til. 

 

Det blev fremført, at Advisory Board bør være bemandet med folk 

fra fagområder, der svarer til de 3 gamle hovedområders fag. 

 

Eventuelle yderligere navngivne forslag til medlemmer af Advisory 

Board indsendes snarest muligt til Lone Plougmann Iversen og med 

kopi til formanden.  

 
 

13. Næste møde 

 

Næste møde i Akademisk Råd er 8. juni 2012 

 

Mødet sluttede kl. 14.40 

 

 

Formand Per Stounbjerg 

 

 

Referent Lone Plougmann Iversen 

 

 

 

 


