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Referat mødet i Akademisk Råd den 8. april 2015 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder velkomst til og præsentation 
af nyt medlem af Akademisk Råd Bjarke Skærlund Risager  
 
Dagsordenen blev godkendt og der blev budt velkommen til Bjarke Skærlund 
Risager, hvorefter der var en præsentationsrunde. 

 
2. Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2015, herunder re-

videret årshjul   
Der medtages et punkt om uddannelseskvalitet under referatets punkt 5 og på 
årshjulet i efteråret 2015. 
 

3. Ph.d.-bedømmelsesvejledning 
På mødet i Akademisk Råd den 2. april 2014 drøftede rådet et notat om Rå-
dets kompetence i sager om tildeling af ph.d.-graden. Baggrunden herfor var, 
at Akademisk Råd foranlediget af forskellige enkeltsager og på baggrund af 
den nye ph.d.-bekendtgørelse havde fremsat ønske om at få tydeliggjort sin 
beslutningskompetence i sager vedrørende tildeling af ph.d.-graden. Rådet 
fremsatte samtidig ønske om en klarere vejledning til bedømmelsesudvalg og 
en styrkelse af arbejdet med legalitets- og kvalitetskontrol af indstillingerne. 
 
Dekanen fremlagde til Akademisk Råds godkendelse en sådan vejledning, der 
har været behandlet i såvel Ph.d.- skolerådet som i Ph.d.-udvalget. Vejlednin-
gen supplerer den eksisterende beskrivelse af ph.d.-uddannelsen på Arts, og 
skal læses i den sammenhæng. 

Møde den: Onsdag den 8. april 2015 kl. 11.45-14.45 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015, Emdrup lokale D120  
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2015) 
 
Medlemmer: Nina Javette Kofoed (formand), Johnny Laursen (konst. dekan), Svend 
Andersen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Søren Christensen, Niels Christian Hansen, 
Jens Erik Kristensen, Jeppe Kaas, Jeppe Læssøe, Pernille Bruun Madsen, Bjarke Skær-
lund Risager, Alice Sahinkuye, Karen-Margrethe Simonsen, Lieve Vermeulen 

 
 
Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting, Bente Kejser 
 
Gæster: Institutledere Niels Lehmann og Claus Holm samt viceinstitutleder Helle Juel 
under punkt 4, prodekan Anne Marie Pahuus deltog under punkt 6, administrationschef 
Ole Jensen og repræsentant fra ACA Knud Holt Nielsen deltog under punkt 8 og 9. 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini 
 
 
 

 Referat 
Godkendt 15.juni 2015 

 
 
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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Afsnit om bedømmelses formål bør sættes først i vejledningen og formål og 
selve opgaven skal foldes mere ud. Der er tale om en videnskabelig bedøm-
melse, som vil kunne indeholde kritiske punkter også selvom bedømmelsen 
bliver godkendt. 
 
Det er vigtigt at teksten rettes til i relation til at den retter sig mod ekster-
ne/udenlandske bedømmere. 
 
Sendes først efter legalitetskontrol 
 
Der er ikke som sådan indsigelsesret fra den studerende, men det er muligt at 
komme med kommentarer til bedømmelsen, som bedømmelsesudvalget kan 
vælge at tage gøre noget ved eller ej. 
 
Der er ønske fra Akademisk Råd om, at ph.d.-skolen orienterer Akademisk 
Råd såfremt der er sagen hvor der er kommentarer til bedømmelsen. Det skal 
fremgå af notatet, hvad der sker såfremt der indsendes sådanne kommenta-
rer. 
 
Der bør tilføjes ”med mindre andet aftales” i relation til hvornår forsvaret skal 
foregå efter afhandlingens indlevering. 
 
Forfatterne skal redgøre for rettes til ”har mulighed for”, teorier og metoder 
slettes. 
 
Akademisk Råds rolle blev drøftet i forbindelse med godkendelsen. Danske 
Universiteter har fået en tolkning, hvorfra formuleringen er taget, dvs. at det 
normale vil være at Akademisk Råd godkender indstillingen, Dette omformu-
leres. 
Akademisk Råd skal vurdere baggrunden for/ argumentationen for at tildele 
graden, altså ikke den faglige vurdering.  
 
Det blev aftalt at konkrete forslag til korrekturmæssige ændringer sendes til 
sekretæren. 
 

 
Punkter til drøftelse 
 

 
4. Opfølgning på universitetsledelsens beslutninger af 22. oktober 

2014 i relation til ansættelsesprocedurer 
 
Formanden bød velkommen til institutledere Niels Lehmann og Claus Holm 
samt viceinstitutleder Helle Juel, der deltog i sagens behandling. 
 
Dekanen redegjorde for, at der efter universitetsledelsens beslutninger den 
22. oktober 2014 i forlængelse af problemanalysen blev der opstillet princip-
per for inddragelse af medarbejdere i forbindelse med ansættelser.  
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For at sikre, at både Arts’ politik, strategi og praksis vedrørende ansættelser 
efterlever principperne om medarbejderinddragelse, er dette blevet drøftet på 
møder i fakultetsledelsen den 9. oktober 2014, da universitetsledelsens be-
slutningsforslag var i høring og den 4. december 2014, da universitetsledel-
sens beslutninger forelå.  
 
Der forelå til Akademisk Råds drøftelse en beskrivelse af dels hvilken praksis 
der følges ift. at rådføre sig med en faglig gruppe af peers forud for nedsættel-
sen af et bedømmelsesudvalg samt inden der sendes en indstilling til dekanen 
om ansættelse, dels hvordan institut-/centerledelsen forud for opslag af nye 
stillinger rådfører sig med relevante fagpersoner.  Dekanen påpegede, at de af 
universitetsledelsen vedtagne i høj grad svarer til den praksis, der allerede var 
på Arts. 
 
Formanden bad de 3 gæster om at redegøre for de fremadrettede planer på 
området på de 3 institutter. 
 
Niels Lehmann, IÆK fortalte, at der er 2 niveauer i drøftelsen, dels udarbej-
delse af de overordnede bemandingsplaner hvor der sker en bred inddragelse 
bl.a. på baggrund af diverse nøgletal og dels de konkrete ansættelser, hvor af-
delingslederne fremadrettet vil være de centrale aktører, som bl.a. skal sikre, 
at der er ”passende” deltagelse i fastlæggelse af bedømmelses- og ansættel-
sesudvalg. Dette har tidligere været uddannelsesledernes opgave, hvorfor der 
ikke er den store ændring i praksis. 
 
Helle Juel, IKS supplerede, at processerne på IKS svarer meget til det, man 
gør på IÆK. Det er afdelingslederen, der foreslår, hvem der skal være for-
mand for bedømmelsesudvalg. Ansættelsesudvalg er ofte mere end 4 på IKS. 
 
Claus Holm, IUP orienterede om processen på IUP med implementering af 
universitetsledelsens beslutninger. Institutledelsen har udarbejdet er papir, 
der beskriver principper og kriterier for ansættelser på IUP. Papiret blev ud-
sendt i februar og afdelingslederne blev i denne forbindelse anmodet om at 
indsende ønsker til fremtidige ansættelser (i første omgang 2015).  
 
Det blev fremført, at det er meget vigtigt med transparens så medarbejderne 
kan se hvilke prioriteringer der foretages. Der er også behov for inddragelse 
fra afdelingslederniveau og til de enkelte medarbejdere i afdelingen. 
 
Der blev spurgt til hvad ”relevante medarbejdere” er  
 
Dekanen sagde, at det giver instituttet mulighed for selv at definer hvem der 
er ”relevant” i det enkelte tilfælde.  
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Det blev fremført, at der mangler forskningsprogrammernes inddragelse i 
bemandingsplaner og ansættelser.  
 
Det bemærket, at bemandingsplaner forelægges de enkelte organer og herun-
der også i forskningsprogrammer. I den forbindelse gives de studerende også 
mulighed for at komme med deres indspil. 
 
Størrelsen af ansættelsesudvalget blev drøftet, idet det blev gentaget, at an-
sættelsesudvalget rådgiver institutleder der efterfølgende indstiller til deka-
nen. 
 
Dekanen svarede, at der ikke længere er krav om, at prodekaner skal deltage i 
ansættelsessamtaler. Det er institutlederens afgørelse. Dekanen sagde også, at 
det er fakultetsledelsen, der godkender bemandingsplanerne for at sikre at 
der et taget de nødvendige hensyn på tværs af fakultetet. 
 

5. Ligestilling på Arts og AU, første drøftelse  
 
Formanden indledte sagen med at redegøre for, hvorfor hun ønsker, at rådet 
allerede nu tager hul på at drøfte ligestilling, idet der tages udgangspunkt i 
spørgsmålet ”hvorfor ligestilling er vigtig.” 
 
Der var vedlagt et oplæg til at rammesætte diskussion, hvor nedennævnte 
punkter indgik: 

• Er det for at få de bedste talenter?  
• Er det for mangfoldighedens skyld, fordi forskellige forskningsperspektiver 

giver bedre forskning?  
• Eller er det for at give kvinderne lige muligheder? 
• Er det fordi, det er et politisk krav? 

 
Diskussionen var tænkt som en indledende diskussion, der skal tjene til at af-
klare, hvordan Akademisk Råd på Arts ønsker at bidrage til diskussionen af 
ligestilling på universitetet. Det er vurderingen, at Akademisk Råd på Arts, 
om ønsket og med beslutsomhed, vil have mulighed for at sætte standarden 
for diskussionen på AU og tegne mulige tiltag. Desuden bedes det drøftet, om 
rådet ønsker at etablere en bredere diskussion om emnet på fakultetet – og i 
givet fald hvordan og hvornår. 
 
Dekanen fortalte, at universitetsledelsens beslutninger ikke  
Dekanen sagde, at emnet må tænkes at være relevant også for FSU og FAMU. 

 
6. Evaluering af forskningsprogrammerne  

 
Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der deltog i sa-
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gens behandling. 
 
Anne Marie Pahuus fremlagde sagen og indledte med at erindre om, at forsk-
ningsprogramevalueringen indledende blev diskuteret i Akademisk råd d. 2. 
februar 2015.  
 
Den nu foreslåede proces tager udgangspunkt i, at da evalueringen kommer 
til at ligge i umiddelbar forlængelse af den interne reorganisering på institut-
terne er det vurderingen, at en kvalitativ erfaringsopsamling med henblik på 
fremtidige beslutninger vil være mere hensigtsmæssig end en bagudrettet ef-
fektmåling på f.eks. forskningsoutput. 
 
Der er tale om en intern selvevalueringsproces, der kan gennemføres indenfor 
en tidsplan der betyder, at resultatet kan foreligge i august og indgå i beslut-
ninger om den fremtidige organisering. Det blev fremført at tidsplanen skal 
være realistisk i forhold til at man kan nå at bruge de mange svar, der vil 
komme fra VIP’erne. 
 
Spørgsmålet om ”fremmelse af instituttets strategi” 
 
Hvorfor hedder det ”selv-evaluering”, det er jo en ”medarbejder-evaluering”. 
Der er brug for en evaluering/refleksion på forskningsprogramniveauet. 
 
Anne Marie Pahuus oplyste, at det er forskningsprogramlederen, der samler 
svarene sammen, og at han/hun måske kunne indskrive denne refleksion. Det 
blev fremført, at det ikke nødvendigvis vil komme med, hvis der ikke specifikt 
spørges til det. 
 
Dekanen gjorde opmærksom på at spørgsmålene skal tilrettes de enkelte in-
stitutter. 
 
Der blev spurgt til forholdet mellem forskning defineret på fakultetsniveau og 
på instituttet. 
 
Hvad skal forskningsprogrammet evalueres i forhold til? Hvad er alternati-
vet? Dekanen svarede, at det er op til institutterne at beskrive det. 
 

Opfølgning på Arts eftersynet, herunder Akademisk Råds rolle og 
inddragelse samt status for udredning af muligheder for samarbejde 
mellem CUDiM og IUP  
 
I forbindelse med Arts-eftersynet blev der 12.december 2014 truffet 16 beslutnin-
ger i fakultetsledelsen. Status for deres implementering og de fortsatte processer 
var vedlagt til orientering. Generelt er institutternes frister ændret fra 1.april til 
1.maj.  
 
Dekanen orienterede om den igangværende proces vedrørende undersøgelsen af 
mulighederne for en tættere forbindelse mellem CUDiM og de relevante miljøer 
på IUP. 
 
Efterfølgende drøftede rådet hvorledes rådet kan inddrages i åbne beslutnings-
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processer på fakultetet. Dekanen havde med mødematerialet formuleret forslag 
til principper for inddragelse af Akademisk Råd i de beslutningsforberedende 
processer. Disse principper blev drøftet som baggrund for udarbejdelse af et notat 
herom: 
 

Dekanen drøfter med Akademisk Råds formand hhv. næstformænd i FSU og FAMU i 
god tid dagsordenen for organernes følgende møde. 
I drøftelserne af dagsordenen giver dekanen er bred orientering af forestående be-
slutninger og handlingskrævende spørgsmål, som falder inden for det relevante sam-
arbejdsorgans ansvarsområde. 
I økonomiske og budgetmæssige spørgsmål gælder en udvidet forpligtelse til oriente-
ring, således at dagordener og mødeindhold i videst mulige omfang afspejler væsent-
lige forhold af betydning for det pågældende samarbejdsorgan. Dekanen kan dog i 
visse situationer give en sådan orientering med krav om fortrolighed. 
Samarbejdsorganernes dagsordener skal regelmæssigt rumme åbne punkter om stør-
re emner af aktuel betydning for fakultetet. Punkterne skal drøftes så betids, at sam-
arbejdsorganets synspunkter i væsentlig grad kan informere det beslutningsforbere-
dende arbejde. 
Væsentlige undersøgelser og beslutningsforberedende arbejder som f. eks. arbejds-
grupper m.v. meddeles samarbejdsorganet så betids, at synspunkterne fra de relevan-
te møder kan informere beslutningsforberedelsen. Dekanen er forpligtet til regel-
mæssigt at orientere samarbejdsorganerne om konkret viden om eller forventninger 
til større lovgivningsinitiativer eller andre statslige politisk-administrative tiltag af 
betydning for det pågældende samarbejdsorgan. 
Formanden for Akademisk Råd og næstformændene for FSU og FAMU kan overfor 
dekanen rejse anmodning om administrativ bistand til at belyse sager af væsentlig be-
tydning for det pågældende samarbejdsorgan. Man kan tilsvarende i samarbejde med 
dekanen arrangere konferencer, workshops eller andre arrangementer mhp. belys-
ning af de emner, som ligger indenfor samarbejdsorganernes ansvarsområde. Mø-
derne skal planlægges således, at der er tilstrækkelig tid til udveksling af synspunkter 
om de større emner. 
Formanden for Akademisk Råd og næstformændene for FSU og FAMU kan – ligesom 
de menige medlemmer af de pågældende samarbejdsorganer – til enhver tid anmode 
dekanen om at lade væsentlige spørgsmål indenfor samarbejdsorganets ansvarsom-
råde belyse ved en mundtlig eller skriftlig redegørelse. 
Dekanen skal i samarbejde med formanden for Akademisk Råd og næstformændene 
for FSU og FAMU foranstalte, at institut- og centerledere hhv. administrative chefer 
deltager i møderne, hvor deres deltagelse i væsentlig grad kan bidrage til belysning af 
de emner, som det pågældende samarbejdsorgan har på dagsordenen. 
 
Der var tilslutning til de punkter, som dekanen havde fremlagt som basis for samar-
bejdet, herunder det at der sker tidlig inddragelse.  
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Dekanen orienterede kort om status for processen for undersøgelse af et muligt tætte-
re samarbejde mellem CUDiM og IUP. Dekanen fortalte i den forbindelse, at det des-
værre har  
 
Der har været afholdt separate møder på CUDiM og IUP hvor man lokalt har drøftet 
mulighederne for samarbejds- og/eller udviklingsmuligheder. Det fremgår af refera-
tet fra møderne, at der er et begrænset kendskab til hinanden, men der er en positiv 
holdning til at drøfte mulige samarbejder. 
 
Der afholdes fællesmøde den 14. april, og det forventes, at fakultetsledelsen kan drøf-
te et oplæg til det videre forløb primo maj. I den forbindelse skal den fremtidige pla-
cering af RSE afklares i universitetsledelsen. 
 
Status på eftersyn af den administrative organisering 
Formanden bød velkommen til administrationschef Ole Jensen og repræsentant fra 
ACA Knud Holt Nielsen, der deltog i sagens behandling. 
 
Ole Jensen fremlagde status, der var en opfølgning på en drøftelse på fællesmøde 
mellem Akademisk Råd og FSU den 13. januar 2015. Her blev der redegjort for, at der 
vil blive udarbejdet handlingsplaner for samarbejdet mellem institut-
ter/center/fakultetssekretariat indenfor følgende tre indsatsområder: 
 

• Samarbejde /ramme for dialog 
• Ydelser og aftaler 
• Kulturkvalitet og værdier  

 
 

Handlingsplanerne var vedlagt som bilag, og status arbejdet marts 2015 er, at 
de aftalte initiativer er igangsat på langt de fleste områder. Ole Jensen sagde, 
at det er ambitionen, at til sommer er planerne som sådan implementeret, 
hvorefter man som sådan går i daglig drift. 
 
Det blev fremført at det er rart med en systematisk tilgang til at forsøge at løse 
nogle af de problemer, der har været. 
 
Knud Holt fremførte, at det bliver en udfordring i de kommende år at løse op-
gaverne med stadig færre ressourcer, da det forudsættes en administrativ re-
duktion på 2 % om året pr. år 
 
Dekanen supplerede med at man hidtil har forsøgt at effektivisere arbejdsgan-
ge m.m. for at opnå de ønskede besparelser. Det er nu relevant at drøfte tiltag 
indenfor det ”akademiske område” som f.eks. at reducere i antallet af titallet 
af tilvalg for derigennem 
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Det blev udtrykt, at der i dagligdagen i miljøerne opleves et forbedret samar-
bejde med administrationen 
 

Psykisk APV Status på handleplan 2014 og plan for 2015  
Dekanen redegjorde for, at det er aftalt med formændene for FSU og FAMU at der 
blev lavet en status for implementerede tiltag i 2014, og samtidig blev det aftalt, at 
der skulle laves en ny plan for tiltag 2015. 
 
Akademisk Råd tog status for implementerede tiltag til efterretning og drøftede Aka-
demisk Råds rolle at spille i relation til indsatserne i 2015. 
 
Det blev fremført, at der er behov at være opmærksomme på, at når der iværksættes 
diverse nye initiativer, er det en kilde til stress. Dekanen var enig i dette, og sagde at 
et fakultet ikke skal have for mange strategiske satsninger på samme tid, og det sam-
me vil gælde på institutter. Der vil dog være ting, der kommer udefra, og som ikke er 
til forhandling f.eks. fremdriftsreformen.  
 
Det blev fra Knud Holt fremført, at det ikke nødvendigvis er travlhed, der giver stress, 
men i højere grad situationer hvor rammer og mål er uklare, og hvor der er uklar le-
delse. Der var opfordring til at mellemledere uddannes til at løfte opgaven. Dekanen 
svarede, at der gennemføres kurser for de nye afdelingsledere og at der derudover i 
2015 er afsat 250.000 kr. pr institut og ACA til generel kompetenceudvikling. 
 
Dekanen sagde samtidig at det bliver vigtigt at holde fast i den organisering, der nu er 
fastlagt for at skabe de faste rammer, der kan imødegå stress. 
 
Generelt er papiret meget generelt med ord om ”understøtte” og ”hjælpe med” men 
hvad betyder det generelt. Det er vigtigt, at der faktisk forsvinder administrative op-
gaver fra VIP. 
 
Kollegaers og leders daglige tilstedeværelse bør indskrives. 
 
Formanden takkede Knud Holt og Ole Jensen for deltagelse i sagen. 

 
Punkter til orientering 
 

10. Orientering fra formand og dekan, herunder  
- Status vedrørende uddannelseseftersyn 
Dekanen orienterede Sandbjerg seminar om uddannelseseftersyn. Der henvi-
ses til denne nyhed: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-
nyhed/artikel/arts-uddannelseseftersyn-institutterne-spiller-ud/ 
Dimensionering og nye uddannelser  
Solidaritet hvis et institut skulle blive særligt hårdt ramt. 
Der nedsættes 4 administrative grupper og 2 faglige grupper under UUA, der 

    

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/arts-uddannelseseftersyn-institutterne-spiller-ud/
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skal omhandle: 
Der lægges ikke op til en egentlig reform af uddannelsesstruktur.  
Når AU er institutionsakkrediteret vil det være AU selv, der akkrediterer sine 
krav om  
 
- Status vedrørende fremdriftsreformen 
Det forventes ikke, at der vil blive ændret grundlæggende i reformen. Det vil 
være et tema på Folkemødet på Bornholm i juni, hvor universitetsledelsen vil 
være til stede. 
 
- Opslag af stilling som institutleder på IUP 
Der er lavet en tidsplan, der sigter på en ansættelse pr. 1. november 2015. 
 
- Specialeperiode 
Dekanen orienterede om, at AU vil værne om specialet om en tid til fordybel-
se og til samarbejde med eksterne parter. Der vil komme en kronik fra rektor 
med argumenter for en længere speciale periode. 
 
 
 

11. Næste møde 
Næste møde i Akademisk Råd er 15. juni 2015 fra kl. 11.30 til 14.30 
Obs: ændret mødedag  
 

12. Eventuelt 
 
Punkter til skriftlig orientering 
 

13. A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 21. januar 2015 til marts 2015 
 
- Bilag 13a: Sagsfremstilling 
 

 
 

Mødet sluttede kl. 14.45 
 
 

Nina Javette Kofoed 
Formand 

 
 

Lone Plougmann Iversen 
Referent 
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