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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 (fra punkt 5), Martijn van Beek, Henrik Bødker, Karina 
Elbech, 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 
 
Observatører: Ivy Kirkelund, Mette Lindvig Kannegaard  
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Morten Kyndrup, Lise Skanting, Asger Emborg  
 
Gæster: Punkt 2 og 3: Chefjurist Per Møller Madsen 
 
 

Referat 

 
Referat af mødet i Akademisk Råd den 31. januar 2012 
 
Punkter til drøftelse 
 
1. Velkomst og præsentation af Akademisk Råds medlemmer  
Mette Thunø bød velkommen til mødet, og der var en præsentation af rådets med-
lemmer. Mette Thunø oplyste, at møderne fremover vil foregå både i Århus og Em-
drup med videolink, og sådan at formand, dekan og sekretær i udvalgte møder delta-
ger fra Emdrup.  
 
Mette Thunø oplyste, at der vil blive givet 50 timer i kompensation til medlemmer af 
Akademisk Råd, mens kompensationen for formanden endnu ikke er forhandlet på 
plads.  
 
Det forventes, at hvis man ikke kan deltage i møderne, så melder man afbud og sørger 
selv for at informere sin suppleant, og hvis man ikke har en sådan eller suppleanten 
også melder forfald, så sender man eventuelle skriftlige kommentarer til sekretæren. 
 
 
2-3. Orientering om Akademisk Råds sammensætning og opgaver, her-
under drøftelse af forventningerne til rådets arbejde og organisering af 
dette.  
 
Punktet blev drøftet sammen med punkt 3. Orientering om arbejdet med ny vedtægt 
for AU. Chefjurist Per Møller Madsen indledte med at redegøre for forløbet omkring 
universitets-evalueringen i 2009 og den efterfølgende ændring af Universitetsloven i 
juni 2011. Hovedpunkterne i den nye lov er, at medinddragelse og medbestemmelse 
skal sikres, og at universiteterne selv skal beskrive organiseringen af universitetet. 
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dette skal udmøntes i en ny vedtægt, der skal sendes ind til ministeriet senest den 1. 
marts 2012. 
 En arbejdsgruppe omkring akademiske råd fremlagde sin endelige rapport i 
oktober 2011.  Vedtægtsudvalg har arbejdet siden sommer 2011. Hele indholdet i rap-
porten er nu med i forslaget til vedtægt. Forslaget har været behandlet på et bestyrel-
sesmøde i december 2012, og endelig vedtagelse forventes at ske inden 1. marts 2012. 
 
Der blev i rådet spurgt til betydningen af, at det af rapporten fremgår, at rådet skal 
"sikre" kvalitet m.v. i "alle beslutninger om akademiske spørgsmål". 
 Såvel Per Møller Madsen som Mette Thunø sagde, at det ikke er en lovtekst, 
men en rapport, så det handler om, at man sammen skal sørge for at løse opgaverne. 
Det kan opfattes som en hensigtserklæring, og akademisk råd skal handle indenfor 
den ramme, der er i Universitetsloven.  
 
Mette Thunø lagde op til en drøftelse af de opgaver, som er beskrevet i rapporten. 
Hun betonede, at medlemmerne sidder som enkeltpersoner, og ikke som repræsen-
tanter fra særlige grupper. For hende er Akademisk Råd et af flere rådgivende udvalg 
for dekanen, så det, at Akademisk Råd er enigt, er ikke nødvendigvis det samme som, 
at dets indstillinger bliver efterfulgt i alle spørgsmål. Dekanen tager samlet bestik af 
en given situation på baggrund af de råd hun får. Medlemmer af Akademisk Råd har 
ret til at melde deres holdninger. Alt materiale er offentligt på nettet, så det vil være 
tydeligt hvad rådet og dets medlemmer har givet udtryk for. 
 
Mette Thunø sagde, at der bør laves er årshjul for rådets arbejde, og heri kan indgå 
særlige temadrøftelser. Det bliver en opgave for den nye formand at udarbejde et for-
slag til årshjul med emner, der relaterer sig til de politikker, som dekanen skal lave. 
 
Det der skal drøftes i de tværgående fora, er AU-politik. Det, der skal drøftes i Aka-
demisk Råd, er på Arts-niveau. I den forbindelse tilsluttede rådet sig, at der kan indgå 
temadrøftelser, fx om internationalisering, videnudveksling eller talentudvikling. 
Formen kan f.eks. være en arbejdsgruppe, der laver et oplæg, eller gæster, der invite-
res ind. Budgettet tages op som et helt selvstændigt punkt. 
 
Studenterne spurgte til den foreslåede mødelængde og understregede behovet for tid 
til diskussionerne. Dekanen understregede, at det er vigtigt, at timerne, der er afsat til 
Akademisk Råd, bruges bedst muligt og at forberedelsen af hvert møde er vigtigt både 
i sekretariatet og hvad angår hvert enkelt medlem. Der var enighed om, at møde-
længden i udgangspunktet er to timer. Omfanget kan evalueres. 
 
Der efterspørges et ”digitalt rum” til at kommunikere og dele dokumenter. Dette vil 
blive oprettet hurtigst muligt. Det blev aftalt at der bookes 5 kvarter til formøde i 
samme lokaler som møderne afholdes i. 
 
Der er et ønske om at bilag og materiale generelt kommer ud i god tid. På det kom-
mende møde vil der blive forelagt et forslag til forretningsorden, hvoraf bl.a. tidsfri-
ster vil fremgå. 
 
Der forelå et forslag til proces for behandling af doktorforsvar.  Forslaget blev god-
kendt, idet det forudsættes at man reagerer hvis man er uenig i indstillingen, ellers er 
det samtykke. Spørgsmål har opsættende virkning. Forslaget blev herefter godkendt. 
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Der forelå et forslag til procedure for Akademisk Råds tildeling af ph.d.-grader. For-
slaget blev godkendt. 

 
 
 

4. Strategiarbejdet på ARTS 
Mette Thunø orienterede om forløbet omkring strategiprocessen, og om hvor Arts er 
p.t. AU's 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 arbej-
de med ”strategikort”,1 og universitetsledelsen udviklede i samarbejde med institutle-
derne 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 udgangs-
punktet var den decentrale del af organisationen. Processen er derfor indledt på insti-
tutniveauet, hvor arbejdet har resulteret i input til det overordnede fakultetsstrategi-
kort. 
 
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. 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 strategiske 
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. Der er møde 
til fakultetsledelsen den 7.– 8.februar 2012 hvor papiret skal drøftes.  
 

                                                           
1 Om strategikort se mere her: 
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_strategy_maps_strategic_communication.html 
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Mette Thunø efterspurgte primært kommentarer til de foreslåede initiativer/ projek-
ter. Det blev fremført. at det er ikke alle steder fremgår klar, hvordan mål og handlin-
ger hænger sammen. Der efterlystes mere prosa med begrundelser for de valgte ind-
satsområder. Mette Thunø sagde at det var en afvejning i forhold til tidligere strategi-
er, hvor der var meget prosa. 
 
Det blev spurgt til muligheden for medarbejderindflydelse. Mette Thunø sagde, at vi 
er tidligt i processen, og at der fra start har været inddragelse af institutterne og at 
der i forbindelse med udarbejdelse af konkrete handlingsplaner også vil ske en ind-
dragelse af medarbejdere på institutniveau. 
 
 Mette Thunø sagde apropos et delmål, at det er et krav, at Arts skal øge studieaktivi-
teten, og at studienævn og fagudvalg inddrages i den konkrete udformning på insti-
tutniveau.  
 
Der blev sat spørgsmålstegn ved, om flere udvekslingsstuderende automatisk giver 
bedre uddannelseskvalitet. 
 
Punktet om strategi vil komme op på kommende møder i Akademisk Råd. 
 
 
 
Punkter til beslutning 
 
5. Valg af formand for Akademisk Råd  
 
Ifølge universitetslovens § 15, stk. 5 skal Akademisk råd vælge en formand blandt rå-
dets medlemmer. Per Stounbjerg blev enstemmigt valgt 
 
 
6. Høring vedrørende udviklingskontrakt. 
 
Akademisk Råd blev den 5. januar 2012 via mail orienteret om tidsplanen for Aarhus 
Universitets nye udviklingskontrakt. Der foreligger nu et udkast til kontraktens ind-
hold, 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.  
 
Rådet udtalte sin tilslutning til, at kontrakten vægter AU's egne kvalitative initiativer 
frem for de mest traditionelle kvantitative opgørelser. 
 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om målet om at komme hurtigere igen-
nem(Punkt c, 5) reelt nås ved sommeruniversitetsindsatsen. Det er ikke nødvendig-
vis et middel til at øge antallet af hverken ba. eller ka., der gennemfører på normeret 
tid. 
 
Det fremgår af brevet fra Ministeriet, at målet om ”hurtigere igennem” også handler 
om at mindske risikoen for studieskift. Akademisk Råd fremhæver, at det at måle på 
størrelse af frafald er ikke interessant, da det typisk er omvalg. Akademisk Råd drøf-
tede relevansen af et fokus på ph.d.-gennemførelsestid. 



 
 

           
  
 
Dekanatet, Arts 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

E-mail: dekan.arts@au.dk 
www.au.dk/dekan.arts 

 

 
 

AARHUS 
UNIVERSITET          5
       
ARTS 

I C6 om medianværdien for de studerendes alder er det rådets indstilling, at der bør 
skelnes mellem BA- og KAND-uddannelserne, bl.a. fordi der er selvstændigt optag til 
mange kandidatuddannelser, og afslutningsalderen derfor ikke kun måler AU-
bachelorer. 
  
Under punkt F – Talentudvikling nævntes, at en forudsætning for at øge antallet ag 
nyansatte adjunkter og postdoc'er fra udlandet kan være, at det gøres nemmere for 
udenlandske ph.d. studerende at tage et semester her. 
 
På baggrund af drøftelserne formulerer sekretæren i samarbejde med formanden et 
høringssvar. 

7. Udpegning af medlemmer til fire tværgående AU Fora 
 
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 føl-
gende 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. 
 
Formanden oplyste, at Akademisk Råd vil finde 4 x 2 personer, hvoraf den ene sidder 
i Akademisk Råd. Det blev aftalt, at Artsrådet kan udpege det ene af de 2 medlemmer 
til forum for uddannelse. 
 
Punkter til orientering 
 
8. Tildeling af ph.d.-grader 
 
Akademisk Råd fra HUM har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets 
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 af skulp-
turmediale  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- Institut for kultur og 
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sophical Hermenuetics 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 bedømmelsesudvalgets 
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. 

 

 
 

Blev taget til efterretning.  
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Lukket sag 
 
 
10. Næste møde 
Næste møde i Akademisk Råd er 10. april 2012 
 
Mødet sluttede kl. 16 
 
 

Formand Per Stounbjerg 
 
 

Referent Lone Plougmann Iversen 
 
 
 

 


