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Referat af mødet i Akademisk Råd den 17. juni 2014 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, idet status for arbejdet med legalitets- og kvali-
tetskontrol af ph.d.-bedømmelser gives umiddelbart efter punkt. 4. og den 
lukkede sag behandles inden ”eventuelt”. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 2. april 2014 
Referatet fra den 2. april 2014 er sendt i kommentering til Akademisk Råd 
den 22. april 2014. 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Ansvarlig forskningspraksis 
 
Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der deltog i 
denne og den efterfølgende sag, 
 
I efteråret 2013 var Talentbåndets debatoplæg om ansvarlig forskningsprak-
sis i høring ved Akademisk Råd samt institutternes forskningsudvalg. 

 
I efteråret 2014 skal alle hovedområder udarbejde fagspecifikke retningslin-
jer. Arts forventer at udarbejde kortfattede retningslinjer i forlængelse af 
AU’s politik og prodekanen foreslog, at der nedsættes en mindre arbejds-
gruppe, der har til opgave at samle input fra miljøerne til fagspecifikke ret-
ningslinjer. 
 

Møde den: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00-15.00 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 021-023  
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 3/2014) 
 
Medlemmer: Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (dekan), Niels Christian Dahl, 
Asger Emborg, Christian Dalsgaard, Niels Christian Hansen, Nina Javette Koefoed, Ale-
xander Thomsen, Karen Valentin, Anne Marit Waade, Sarah Nedergaard 
 
Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Bente Kejser, Jakob Ladegaard (for Karen-
Margrethe Simonsen) 
 
Gæster: Controller Mathias Madsen deltager i behandling af dagsordenens punkt 5 og 
prodekan Anne Marie Pahuus deltager behandling af dagsordenens punkt 3, 4 og 6 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Stine Kaplan Jørgensen, Lise Skanting, Jeppe Læssøe, Jens Erik Kristensen, 
Martijn van Beek, Sarah Robinson, Svend Andersen, Henrik Bødker, Karen-Margrethe 
Simonsen 
 
 
 
 
 

Referat godkendt den 
12.september 2014 

 
 
Dekanatet, Arts 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

E-mail:arts@au.dk 
http://medarbejdere.au.dk/hove
domraader/ar/ 
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Der var følgende forslag til deltagere i arbejdsgruppen: én repræsentant fra 
hvert forskningsudvalg på institutterne, én repræsentant fra AR, prodekan 
for forskning og én repræsentant fra lærergruppen (Morten Raffnsøe/Jette 
Kofoed/Hans Fink) for ph.d.-kursus i ansvarlig forskningspraksis. 
 
Akademisk Råd er projektejer, og arbejdsgruppen holder Rådet løbende ori-
enteret og sikrer sig herudover input fra institutternes forskningsudvalg, hvor 
både forskningsprogramledere og ph.d.-programledere har sæde, samt fra 
ph.d.-udvalget. 
 
Arts forventes at vedtage fagspecifikke retningslinjer for ansvarlig forsk-
ningspraksis i fakultetsledelsen inden udgangen af 2014. 
 
Prodekan tilbyder at være formand for arbejdsgruppen og dermed også se-
kretariatsbetjening af dekansekretariatet. 
 
Akademisk Råd godkendte forslaget til en arbejdsgruppe og vil efter indkal-
delse fra prodekanen vende tilbage med navn på repræsentanten fra Akade-
misk Råd. 
 

Punkter til drøftelse 
 
4. Adjunktpolitik 

 
Anne Marie Pahuus indledte med at gøre klart, at adjunktpolitikken er en del 
af Arts’ strategi om at sikre tydelige karriereveje for videnskabeligt personale. 
Samtidig er adjunktpolitikken en opfølgning på rekrutteringsstrategien samt 
professoratspolitikken. Politikken skal endvidere bidrage til gennemsigtighed 
i at identificere kriterierne for hvem, der er bedst kvalificeret i forbindelse 
med ansættelser til lektorater. 
 
Formanden startede med, at rådet overordnet er glad for en adjunktpolitik. 
Det blev foreslået, at politikken også sendes til høring i institutfora, hvilket 
blev godkendt af dekanen. 
 
Det blev problematiseret, at det foreslås at adjunkter skal deltage i admini-
strativt arbejde også selvom det er beskrevet som begrænset arbejde i et ud-
viklingsperspektiv. 
 
Et andet opmærksomhedspunkt var kravet om deltagelse i ansøgninger om 
eksterne midler, idet Akademisk Råd bad om at sætningen om, at adjunkter 
selv kan være ansøgere blev slettet, da de ikke kan være hovedansøgere. 
 
Begrundelser for brug af tenure track skal søges i en fagmiljøinddragende 
diskussion om stillingsbehov  
 
Kravet om internationalisering blev problematiseret, f.eks. i forhold til arbej-
de/familie relation. 
 
Anne Marie Pahuus takkede for kommentarerne, der vil indgå i det videre ar-
bejde. LSU’er og institutfora vil modtage et udkast til adjunktpolitik til drøf-
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telse i august 2014. 
 

5. Arts Økonomirapport 1 2014, FC1 
 
Formanden bød velkommen til Mathias Madsen, der deltog i sagens behand-
ling.  
 
Dekanen orienterede om, at der foreligger et regnskabsresultat efter 1. kvartal 
(FC1), der viser et overskud på 15 mio. kr. 
 
Forventningen til hele årets resultat for Arts viser med forecast 1 et under-
skud på 3 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet.  
 
Mathias Madsen redegjorde for det samlede budget for Arts som efterfølgen-
de følges op med institutlederne. 
 
Alle budgetter for underenheder er lavet i januar og summer sammen til det 
samlede budget for Arts.  
 
Opfølgningsmøder med institutter har ikke givet anledning til at ændre på 
forventningerne på de enkelte enheder og dermed heller ikke på Arts samlet 
set. 
 
På Arts meldte man allerede i 2013 ud, at der skulle udvises henholdenhed, 
hvorfor der nu er sund økonomi også med henblik på budget 2015, hvor ef-
fekten af de mange frivillige fratrædelser i 2014 slår fuldt igennem. 
 

Punkter til orientering 
 
 
6. Status for arbejdet med legalitets- og kvalitetskontrol af ph.d.-

bedømmelser 
Anne Marie Pahuus redegjorde for arbejdet.  
 
 

7. Ekspertgruppen på Aarhus Universitet har offentliggjort deres 
rapport 
Formanden fortalte, at der den 18. juni er åbent møde, og i den forbindelse vil 
analysepanelets kommentarer til rapporten også foreligge. 
 
Det må forventes, at der indkaldes til et ekstraordinært møde i Akademisk 
Råd i høringsperioden fra den 15. august til 10. september 2014. 
 
Dekanen opfordrede til, at Akademisk Råd allerede i fasen frem mod den 15. 
august kommer med deres eventuelle kommentarer, sådan som f.eks. IKS 
forskningsudvalg har gjort på AU’s blog. 

 
Det er vigtigt, at Akademisk Råd kommer med indspil nu, da de ikke som for-
ventet er blevet inddraget i forløbet med udarbejdelse af rapporten. 
 
Formanden sagde, at formændene for de akademiske råd på mødet med be-

    



 
 

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

styrelsen den 18. juni 2014 vil fremhæve, at det er vigtigt, at eventuelle æn-
dringer sker i et fornuftigt tempo. 
 
 
Akademisk Råd laver en fælles udmelding, som kan tages med til mødet i 
universitetsledelsen den 30. juni 2014 (vedlagt referatet som bilag). 
 

8. Orientering fra formand og dekan, herunder 
Orientering om dagsorden for møde mellem akademisk råds formænd og 
AU’s bestyrelse den 18. juni 2014 
Der orienteres om de enkelte råds arbejde, og analyserapporten drøftes på et 
overordnet niveau. De to hovedtemaer er i øvrigt medarbejderinddragelse og 
kvalitet. 
 
- Status for arbejdet med fremdriftsreform og institutionsakkreditering 
http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/ia/ 
På næste møde i Akademisk Råd vil der blive fremlagt en beskrivelse af det 
projekt, der viser hvordan arbejdet med fremdriftsreformen er organiseret på 
Arts. 
 

9. Næste møde 
Næste møde i Akademisk Råd er ændret til 12. september fra kl. 9.00 til 
12.00. 
 

Lukket sag 
 
10. Indstilling af ændret uddannelsesudbud, IÆK 

 
I forbindelse med den spareplan, der skulle laves ved indgangen til 2014 var 
det nødvendigt at gennemgå uddannelsesøkonomien i alle uddannelser på In-
stitut for Æstetik og Kommunikation. Italienskfaget er særligt udfordret, idet 
det både kniber med at optage et tilstrækkeligt antal studerende med egentlig 
vilje til at studere og få dem til at gennemføre. Konsekvensen af dette er en 
meget belastet økonomisk situation på uddannelsen, og da lukning af optag til 
Italiensk af denne grund kan komme på tale, har institutleder og studieleder 
sat gang i en udredningsproces, der følger de vedtagne retningslinjer herom 
på Arts. 
 
Den foreløbige indstilling munder ud i en opstilling af tre mulige scenarier, 
der skulle drøftes i Akademisk Råd med henblik på at kvalificere grundlaget 
for den endelige indstilling fra institutleder, der ifølge procesplanen skal fore-
ligge i august. 
 
Scenarierne var: 

• En fuldstændig lukning af Italienskfaget ved AU, hvor de nuværende ansatte 
fortsætter deres forskningsaktiviteter, men varetager deres undervisningsfor-
pligtelser på andre uddannelser. 

• En rekonfigurering af Italienskuddannelserne ved AU som bekrevet ovenfor 
med henblik på at skabe en forbedret uddannelsesøkonomi. 

• En rekonfigurering, der henter inspiration i ovenstående principper, men 
med en grundig evaluering efter en nærmere fastsat periode, hvor en endelig 
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lukning vil kunne komme på tale, hvis det ikke er lykkedes at forbedre ud-
dannelsesøkonomien væsentligt. 
 
Formanden sagde, at en bred fagvifte er kvalitet. Det indebærer, at store, ren-
table fag er med til at finansiere områder, der ikke hviler i sig selv økonomisk. 
Men der er en smertegrænse ved denne omfordeling. For at vide om den er 
nået i dette tilfælde, savnes noget, der kan sætte økonomien på italiensk i ”re-
lief” til uddannelsesøkonomien på fakultetets andre uddannelser. Dekanen 
svarede, at uddannelsesøkonomien er et institutanliggende, da hele økono-
mien ligger på det enkelte institut. Derfor er det institutlederen, der skal ud-
rede hvorledes uddannelsen finansieres sammenlignet med andre uddannel-
ser ved IÆK. 
 
Det blev nævnt, at beslutninger om en eventuel lukning af hele uddannelsen 
af strategiske grunde bør afvente den landsplanlægning af vores fagvifte, der 
formentlig er på vej. 
 
Dekanen gjorde opmærksom på, at der også kan være en sårbarhed ved itali-
ensk i forhold til institutionsakkreditering, idet mange standarder, der skal 
leves op til i IA ikke kan overholdes på italiensk fx frafald og gennemførsel, 
studiemiljø samt relevant beskæftigelse. Akademisk Råd ønsker at få dette 
aspekt belyst i den endelige rapport, da det kan være vigtigt, at der vises vilje 
til handling ift. disse forhold af hensyn til AU’s IA. 
 
Det bør i den endelige rapport fremgå, hvordan man realistisk kan øge opta-
get ift. de nævnte alternative modeller ved at ændre uddannelsen ift. det, der 
fremgår som forventning i den foreløbige rapport. Kan der realistisk forven-
tes og godtgøres et betydeligt større optag til en ændret uddannelse således at 
denne økonomisk bliver mere bæredygtig? Endvidere bør det indgå overve-
jelser om hvad et bæredygtigt optag skal ligge på ift. uddannelseskvalitet og –
økonomi. 
 
Det bør også i den endelig rapport vurderes om der er kandidatuddannelser, 
der kan kombineres med BA i italiensk for at gøre den mere attraktiv i relati-
on til arbejdsmarkedet. 
 
På baggrund af drøftelserne udarbejder formanden og referenten et svar, der 
sendes til IÆK. 
 

11. Eventuelt 
Formanden takkede dekanen for et godt, konstruktivt og fair samarbejde og 
for den måde som arbejdet i Akademisk Råd har udviklet sig på, ligesom han 
takkede for dekanens store indsats for etableringen af Arts som nyt hovedom-
råde. 
 
Dekanen takkede også for samarbejdet, og for det store arbejde, som Akade-
misk Råd har lagt i at rådgive om politikker, retningslinjer m.m.. Samtidig 
sagde dekanen, at Arts står godt rustet til de store udfordringer, der kommer i 
den nære fremtid. 
 

 

    



 
 

Side 6/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

 
 
Punkter til skriftlig orientering 
 
12. A: Tildeling af ph.d.-grader 

 
  

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige 
 indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger i perioden 25. marts  
til 1. juni 2014: 
 

Navn Titel Institut 
Uffe Holmsgaard  
Eriksen 

Drama in the Kontakia of Romanos the 
Melodist. A Narratological Analysis of 
Four Kontakia. 

Institut for Kultur  
og Samfund 

Karen Stine Schierup Kulturmøder - Materielle forandrings-
processer. Studier i anvendelsen af 
græsk keramik i Syditalien i det 5. og 4. 
århundrede f. Kr. 

Institut for Kultur 
 og Samfund 

Jesper Christiansen The Irrealities of Public Innovation. Ex-
ploring the political epistemology of 
state interventions and the creative di-
mensions of bureaucratic aesthetics in 
the search for new public futures. 

Institut for Kultur  
og Samfund 

Panagiotis Mitkidis Coordination, Cooperation and Cohesi-
on. 

Institut for Kultur  
og Samfund 

Anna Nikolaeva 'More Than Just an Airport': Visions of 
the International Airport Terminal as a 
Multifunctional Urban Public Space. 

Institut for Kultur  
og Samfund 

Constanze Rassmann Crossing Blades and Crossing Borders - 
A Re-examination of Octagonal-hilted 
Swords and their Paradigms. 

Institut for Kultur  
og Samfund 

Troels Stru Schmidt Ideas of Development in Bangladesh: 
Views of female textile workers, UN 
agencies, and the political elite in light of 
a philosophical debate about the good 
society. 

Institut for Kultur  
og Samfund 

Jane Ege Møller Kulturelle sideeffekter i sundhedsfrem-
me- og forebyggelsespraksis. En under-
søgelse af Brønderslevs Kommunale 
Sundhedscenter. 

Institut for Kultur  
og Samfund 

Lone Svinth Samspil og læring i daginstitutioner: 
Børnehavebørns deltagelsesmuligheder i 
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. 

Institut for Uddannelse 
og Pædagogik 
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B: Ph.d. delstrategi, status på arbejdet i arbejdsgruppen 
- Bilag 12b: Notat om status på arbejdet med ph.d. delstrategi 
 
C: Orientering om Graduate School, Arts, Annual Report 
- Bilag 12c: Graduate School, Arts, Annual Report 
 
D: Skrivevejledning for indstillinger vedrørende doktorafhandlinger på Arts. 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Do
ktorgra-
den/Skrivevejledning_for_indstillinger_vedroerende_doktorafhandlinger_paa_Faculty_
of_Arts_21-05-2014.pdf 
 
E: Status på bevillinger fra FKK 
En oversigt over bevillinger blev uddelt på mødet. 
 
F: Evaluering af universitetslovens bestemmelse om medbestemmelse og 
medinddragelse, resultaterne vil blive drøftet på mødet i Akademisk Råd den 
24. september 2014 sammen med resultaterne fra den interne problemanaly-
se 
http://ufm.dk/publikationer/2014/medbestemmelse-og-medinddragelse-pa-
universiteterne 
 
G: Det planlagte møde i Arts Advisory Board den 10.-11. april 2014 blev aflyst 
 

H: Stine Kaplan Jørgensen er på orlov fra 14. maj til 31. december 2014. 
 
 

Mødet sluttede kl. 15.00 
 

Per Stounbjerg 
Formand   

 
Lone Plougmann Iversen 

Referent 
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