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Udkast til referat af mødet i Akademisk Råd den 16. april 2013. 

 

 

 

Punkter til beslutning 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 7. februar 2013 

Udkast til referat er sendt til Akademisk Råd den 23. marts 2013 

Der var efter høringen indkommet kommentarer fra Stine Kaplan Jør-

gensen og Henrik Bødker. Henrik Bødkers kommentarer medtages i re-

feratet. Referatet blev herefter godkendt. 

 

3. Udpegning af medlem til AU Forum for Uddannelse 

Akademisk Råd besluttede at indstille studieleder på IUP Eva Viala som 

medlem af AU Forum for uddannelse som erstatning for afdøde Søren 

Kruse. 

 

 

Punkter til drøftelse 

 

  

4. Proces på Arts for indstilling om ændret uddannelsesudbud 

I forbindelse med strategiudviklingen på de tre nye institutter på Arts 

kan der opstå overvejelser vedrørende ændringer i uddannelsesud-

buddet, herunder ændring i KOT-optaget på visse uddannelser.  Deka-

Møde den: Tirsdag den 16. april 2013 kl. 13.00-15.00 

Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015, Emdrup lokale 219 

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2013) 

 

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

sen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Niels Christian Dahl, Christian Dalsgaard,  

Niels Christian Hansen, Simon Jylov, Nina Javette Koefoed, Jens Erik Kristen-

sen, Jeppe Læssøe, Karen-Margrethe Simonsen, Maja Sloth, Alexander Thom-

sen  

 

Observatører: Bente Kejser 

 

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 

 

Afbud: Karen Valentin, Lise Skanting, Stine Kaplan Jørgensen, Mette Lindvig 

Kannegaard 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 

Godkendt 19. juni 

2013 
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nen forelagde til drøftelse et notat, der har til hensigt at klarlægge den 

proces, der bør ledsage overvejelser frem til indstilling til rektor om æn-

dringer i uddannelsesudbud. 

 

Formanden redegjorde for, at der været afholdt et møde med deka-

nen og formanden for FSU, Per Dahl, for at drøfte proces for ændringer 

af uddannelsesudbud, og det foreliggende notat er et udkast til en så-

dan proces. 

 

Der blev fra rådets medlemmer udtrykt tilfredshed med at der var lavet 

et papir, der beskriver processen. 

 

Der ligger ikke i politikken, at man skal lukke en uddannelse for at kun-

ne åbne en ny, men dekanen gjorde opmærksom på, at det generelt 

er svært at få godkendt nye uddannelser hos Akkrediteringsinstitutio-

nen og at politikerne generelt er skeptiske overfor nye uddannelser. 

 

Akademisk Råd mente at det bør specificeres, at politikken gælder BA-

, KA- og Masteruddannelser. 

 

Der var konkrete forslag til sproglige omformuleringer, som tilføjes, og 

herudover blev det nævnt at: 

 

På side 2 vedrørende drøftelse i studienævn bør der tilføjes, at det skal 

ske i god tid. 

 

Punkt 6: det tilføjes, at det også skal overvejes, om uddannelsen har 

betydning på nationalt niveau. 

 

Det blev spurgt hvordan uddannelsens ”faglige og strategiske betyd-

ning” vægtes indbyrdes? Kan man forestille sig, at det strategiske kan 

komme til at veje tungere end det faglige?  Dekanen svarede, at punk-

terne ikke er prioriterede og at vurderingen hviler på en helhedsvurde-

ring efter indmeldinger fra instituttet og høring i AR. 

 

Det fremgår af notatet, at ændringer af uddannelsesudbud ikke behø-

ver påvirke forskningsområder. Der var en drøftelse af, om det betyder 

at der ikke vil ske afskedigelser som følge af nedlukning af uddannel-

ser. Dekanen svarede, at formuleringen betyder, at det som udgangs-

punkt ikke forventes at skulle ske, men at det bør tages op i instituttets 

rapport. Et punkt tilføjes processen herom. Indebærer nedlukningen af 

en uddannelse afskedigelser, vil FSU også blive inddraget i processen i 

flg. procespapiret, 
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Det blev drøftet hvordan beslutning om lukning af en uddannelse kan 

få betydning for de studerende. Dekanen svarede, at det i institutternes 

redegørelser skal fremgå hvordan man vil sikre, at de studerende kan 

afslutte deres uddannelse. 

 

Mette Thunø takkede for de faldne kommentarer, der vil indgå i den 

endelige udformning af proces på Arts for indstilling om ændret ud-

dannelsesudbud 

 

5. APV på Arts, status for opfølgning 

Resultaterne af den psykiske APV på AU (og Arts) blev offentliggjort 

den 21. februar 2013. 

 

På møde den 1. marts 2013 mellem FAMU og FSU var der en drøftelse 

af APV rapporten med henblik på identificering af overordnede ind-

satsområder og tiltag, der skal indgå i Arts’ psykiske APV-

handlingsplan.  

 

FAMU og FSU aftalte 6 foreløbige indsatsområder i fakultetshandlings-

planen (ikke i prioriteret rækkefølge): 

 

 Arbejdsbelastning og stress 

 Ledelse, inddragelse og organisation/struktur 

 Administrativ service og understøttelse (herunder IT-systemer) 

 Mobning og chikane 

 Kollegialt fællesskab (socialt og fagligt) 

 Kommentarer til APV-undersøgelsesdesign og -proces 

Efterfølgende har der den 9. april 2013 været afholdt et møde mellem 

TR, dekan og institutledere hvor der var en første drøftelse af en even-

tuel proces for mulige justeringer af overordnede institutstrukturer og 

administrative strukturerer. 

 

Sagen blev forelagt Akademisk Råd til drøftelse af de overordnede re-

sultater fra den psykiske APV med henblik på identifikation af indsats-

områder. 

 

Akademisk Råd havde som udgangspunkt et ønske om især at drøfte 

indsatsområder i relation til ”Ledelse, inddragelse og organisati-

on/struktur” og ”Administrativ service og understøttelse”. 

 

Det er vigtigt, at processen starter på institutniveau, men at visse punk-

ter nødvendigvis skal tages op på fakultetsniveau. 
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Tidsplanen rummer ikke mulighed for at implementere alle eventuelle 

justeringer i organiseringen indenfor den frist, der ligger i procesplanen. 

Det var dekanen enig i, og det fremgår af procesplanen, at man i okto-

ber 2013 har ”påbegyndt de langsigtede og tværgående forbedringer 

af arbejdsmiljøet”. 

 

Formanden foreslog, at der drøftedes følgende: 

 Administrationen 

 Institutorganisering 

 Fakultetsorganisering og kommunikation. 

 

Formanden sagde i den sammenhæng, at der er Akademisk Råds op-

fattelse, at der er behov for at gentænke strukturer på alle disse ni-

veauer. 

  

Følgende blev fremført i drøftelsen: 

 

Vedrørende administrationen 

En overordnet anke fra VIP og studerende angik problemer med sam-

menhæng og ansvar i en arbejdsdelt administration med mange ind-

gange og skiftende sagsbehandlere. 

Det er opfattelsen hos VIP og de studerende, at det er blevet mere 

kompliceret at finde vej ind i administrationen. Man kunne ønske færre 

indgange, mere sammenhæng og mere personligt ansvar. 

De studerende kan ikke få hjælp via hjemmesiden. Medarbejderne 

i studiecenter Arts er venlige og imødekommende, men ikke altid kvali-

ficerede til at sige noget om de enkelte fag. Dekanen spurgte hvordan 

studievejlederne på uddannelserne bliver brugt. Indtrykket var at de i 

for høj grad var sat til at vejlede i studiecenter Arts for at dække hele 

Arts frem for på uddannelserne. 

      Der er et problem med kommunikationen mellem studenterstudie-

vejleder, studienævn og studieadministration. 

 

Der er særlige problemer i relation til studieadministrationen. Meget 

administration ryger over på uddannelsesledere, fagkoordinatorer og 

andre VIP. Der savnes kontinuerlig støtte med lokalkendskab. 

 

Der beskrives også besvær med at klare de lokale, administrative op-

gaver. 
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Vedrørende institutorganisering 

Der blev opfordret til at genoverveje ledelsesstrukturen under institutle-

derniveauet. Et dominerende spørgsmål er ”Hvem er min nærmeste le-

der” og ”Hvilke beslutninger kan han/hun træffe”? Kan der overvejes 

en personalenær, enhedslig ledelse med beslutningskompetence. 

 Matrixorganiseringen kan skabe unødige modsætningsforhold f.eks. 

mellem uddannelsesleder og forskningsprogramleder. Det er for nogen 

medarbejdere blevet uklart i hvilken faglig og organisatorisk sammen-

hæng man indgår og derved opstår let ansvarsforflygtigelse.  Særlig 

grelle er forholdene for de ph.d.-studerende, der også skal forholde sig 

til vejleder og forskeruddannelsesprogramleder. 

 

Institutsekretariaternes medarbejdere placeret ude i fagmiljøerne er 

langt fra deres egne lokale ledelse (institutsekretariatslederen) og får 

let opgaver, som faktisk ikke er inde for deres ansvarsområde. 

 

Det blev problematiseret, om den nuværende institutstruktur var den 

rigtige for såvel faglighed som tværfaglighed. UFU-opdelingen har på 

uddannelsesområdet været med til at skære etablerede samarbejds-

relationer over, og de institutinterne forskningsprogrammer har ikke al-

tid fremmet tværfagligheden. Samtidig deler matrixorganiseringen fa-

gene op. 

 

Det blev samtidig sagt, at der flere steder opleves, at forskningspro-

grammerne har åbnet for dialoger og tværgående dynamik, der ikke 

tidligere har været. Navnlig ønskedes et fokus på forskningsenheder-

nes muligheder. 

 

Vedrørende fakultetsorganisering og kommunikation 
Der kunne omkring kommunikation gøres noget omkring ”dialog og 

åbenhed”. Der blev givet udtryk for at ARTS' hjemmeside i højere grad 

burde give plads til inddragende diskussioner. Et særligt problem er 

synliggøresen af Akademisk Råds arbejde.  

Afstanden mellem medarbejdere og universitetsledelse, dekan og 

prodekaner opleves som for stor. 

 

Udover ovennævnte tre hovedpunkter i diskussionen blev det også 

fremført, at der er et potentielt og risikabelt modsætningsforhold mel-

lem AU’s strategiens vækstmål og APV’ens advarsel om et for højt 

stressniveau bland medarbejderne, hvorfor der er behov for en bedre 

kobling mellem mål og ressourcer i universitetets strategiske planlæg-

ning. 
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Mette Thunø opsummerede punktet med at takke for konstruktive input 

til det videre arbejde.  Punktet om opfølgning på APV vil komme op på 

kommende møder i Akademisk Råd. 

  

Punkter til orientering 

 

 

6. Orientering fra dekan og formand herunder 

- Møde i Arts’ Advisory Board den 3.-4. april 2013 

Mette Thunø orienterede om at første møde i Advisory Board er afholdt. 

Der kan læses mere om Advisory Board på dette link: 

 

http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/ar/om-arts/udvalg-raad-

og-naevn/advisory-board/ 

 

 

- Status for strategiprocessen. Dekanen orienterede om at AU’s strategi 

blev vedtaget af bestyrelsen den 5. marts 2013. Nu forstår arbejdet 

med at få  Arts strategi på fakultets niveau tilpasset AU’s strategi lige-

som der skal arbejdes videre med implementering af institutters of cen-

tres strategier, 

 

- Møde med AU’s bestyrelse den 24. april 2013. De Akademiske Råds 

formænd er (sammen med de respektive dekaner) indkaldt til bestyrel-

sesmødet den 24. april. Der har været skiftende meldinger om bestyrel-

sens ønsker til mødet, den seneste modtaget 15.4. De akademiske råds 

formandsforsamling mødes med henblik på at afstemme deres bidrag 

til bestyrelsesmødet. 

 

- Revideret årshjul (Bilag 6 vedlagt). Årshjulet blev kort diskuteret, her-

under, hvad der skete med punkter, der var udgået af dagens dagsor-

den, fordi der ikke forelå noget baggrundspapir. De studerende bekla-

gede fraværet af længere møder med temadiskussion. Svend Ander-

sen, Jens Erik Kristensen og studenter repræsentanter vil forberede en 

diskussion af Arts' identitet. 

 

7. AUFF midler og ph.d.-uddannelsen på Arts 

- Bilag 7: Notat vedrørende Aarhus Universitets Forskningsfond og Gra-

duate School of Arts, dateret 22. marts 2013.  

 

8. Orientering om uddeling fra Arts Strategiske Investeringspulje til 

grundforskningsansøgninger. 

Der er i Arts Strategiske Investeringspulje i 2013 afsat midler til at støtte 
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forberedelse af grundforskningsansøgninger. 

 

I december 2012 blev der på institutterne på Arts udsendt et ”call” for 

ansøgninger om midler til forberedelse af grundforskningscenteran-

søgninger. Der indkom alt 10 ansøgninger og fakultetsledelsen har 

valgt at prioritere fire, der er angivet nedenfor. 

 

Prioriteringen af de fire ud af 10 ansøgninger om fakultetsstøtte er fore-

taget af fakultetsledelsen og sket ud fra om ansøgerne så ud til at kun-

ne opfylde fondens vurderingskriterier på nuværende tidspunkt samt 

hvilken indflydelse en eventuel så markant investering i det udpegede 

forskningsområde ville have på institutternes udvikling.. 

 

Institut Hovedansøger Projekttitel Bevilget  

beløb 

IKS Rane Willerslev Centre for Temporal 

Origins 

150.000 kr. 

IÆK Steen Vikner Centre for Language 

in its Cognitive and 

Cultural Context  

120.000 kr. 

IÆK Henrik Skov 

Nielsen 

Center for the Study of 

Fictionality beyond 

Fiction 

150.000 kr. 

IUP Cathrine Hasse Centre for Sociable 

Technology Studies (S-

TEC) 

150.000 kr. 

    

 

9. Tildeling af ph.d.-grader 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelses-

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

nævnte afhandlinger: 

 

Navn Titel Institut 

Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et 

hverdagslivs- og sundhedspæda-

gogisk perspektiv 

Institut for Ud-

dannelse og Pæ-

dagogik 

Lars Emmerik 

Damgaard Knud-

sen 

Teori og praksis i læreruddannel-

sen - kundskabsformer, kultur og 

kropslighed 

Institut for Ud-

dannelse og Pæ-

dagogik 

Kim Lee En antropologisk analyse af arbej-

det som social- og sundhedshjæl-

per 

Institut for Kultur 

og Samfund 
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Jakob Bek-

Thomsen 

Nicolaus Steno and the Making of 

An Early Modern Career. Nature, 

knowledge, and networks at the 

court of the Medici c. 1650-1675 

Institut for Kultur 

og Samfund 

Kasper Grotle Ras-

mussen 

The Men Behind the Man: McGeorge 

Bundy, the NSC Staff, and the Mak-

ing of American Foreign Policy, 

1961-1963 

Institut for Kultur 

og Samfund 

Andreas Østerlund 

Nielsen 

Missional Transformation. A Con-

structive Discussion Applying the 

Theologies of the Mission as Trans-

formation Movement and Stanley 

Hauerwas 

Institut for Kultur 

og Samfund 

Bjørn Fritjof Hamre Potentialet og optimering i skolen - 

Problemforståelser og forskelssæt-

ninger af elever - en nutidshistorisk 

analyse 

Institut for Ud-

dannelse og Pæ-

dagogik 

Claus Toft-Nielsen 

 

Gaming praksis: En vidvinkeloptik 

på computerspil, genre og hver-

dagsliv 

Institut for Æstetik 

og Kommunika-

tion 

 

10. Næste møde 

Næste møde i Akademisk Råd er 19. juni 2013 fra kl. 13 til 15. 

 


