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Referat af mødet i Akademisk Råd den 28. oktober 2015 

 

Punkter til beslutning 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Formanden foreslog at tage punkt 3 før punkt 4, dette blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 16. september 2015 
Referatet fra den 16. september 2015 er sendt i høring til Akademisk Råd den 
22. september 2015. 
Referatet blev godkendt 

Punkter til beslutning 

 

3. Høring om rådgivning og medinddragelse på universitetsniveau 

Den 10. september 2015 har universitetsledelsen fremsendt brev med høring 

om ”rådgivning og medinddragelse på universitetsniveau”. Brevet er sendt til 

Akademisk Råd den 14. september 2015. 

 

Det fremgår af brevet at, Universitetsledelsen ønsker, at relevante medarbej-

dere og studerende på Aarhus Universitet bliver inddraget så tidligt som mu-

ligt i beslutningsprocesserne og får mulighed for at komme med synspunkter, 

inden beslutninger træffes.  

 

Formålet med høringen er at få tilkendegivelser om, hvorvidt der på universi-

tetsniveau på tværs af de fire fakulteter kan være behov for ét eller to fora, der 

kan styrke medinddragelse og rådgivning.  

 

 

Møde den: Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.15-16.00 

Sted: Aarhus, CUDiM bygning 5620, lokale 139 og Emdrup lokale D120 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.5/2015) 
 
Medlemmer: Nina Javette Kofoed (formand), Johnny Laursen (dekan), Svend Ander-
sen, Martijn van Beek, Leonardo Cecchini, Jeppe Læssøe, Pernille Bruun Madsen, Rikke 
Rode,  Alice Sahinkuye, Karen-Margrethe Simonsen, Søren Christensen 

 
Observatører: Lise Skanting 

 

Gæster: Evanthia K. Schmidt, Ebbe Graversen og Marie Louise Gammelgaard deltog 

under punkt 4 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Sarah Robinson, Bente Kejser, Niels Christian Hansen, Søren Sandager, Lieve 
Vermeulen, Mette Lindvig Kannegaard, Jens Erik Kristensen, Henrik Bødker, Bjarke 
Skærlund Risager 
 
 
 
 
 
 

Referat  

godkendt 16-12-15 
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Det eller de nye rådgivende fora skal erstatte de fire tværgående fora, som var 

tilknyttet de fire tværgående bånd for henholdsvis uddannelse, forskning, ta-

lentudvikling og videnudveksling, der i 2014 blev samlet til to udvalg Uddan-

nelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde. 

 

Universitetsledelsen foreslår foreløbig to modeller: 

 at etablere to rådgivende fora i tilknytning til hvert af de to tværgående ud-

valg Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt Samar-

bejde 

 eller  

 at etablere et samlet rådgivende forum for alle universitetets kernaktiviteter   

 

        Akademisk Råd drøftede de 2 modeller med henblik på at udarbejde et hø-

ringssvar til fremsendelse til universitetsledelsen senest den 15. november 

2015. 

 

Der blev  givet udtryk for, at der ikke var brug for flere fora men hellere en 

formalisering af de kvartalsmøder, der allerede er mellem formændene for de 

akademiske råd og rektor, herunder en udvidelse af kredsen af deltagere.  

Hvis der skal være fora, bør der kun være et.  

 

Det blev fremført, at studerende og ph.d. studerende har forskellige interes-

ser, hvorfor de ikke kan deles om en plads i et evt. forum, og det skal fremgå 

af høringssvaret.  

 

Formanden efterspurgte, hvem der ud over formanden skulle deltage i et fæl-

les forum, og hvordan de skulle udpeges. 

 

Der var tilslutning til det fremsendte forslag om et forum og sammensætning 

af dette, og at medlemmer udpeges blandt medlemmerne af Akademisk Råd. 

 

Formanden udarbejder et udkast til høringssvar og rundsender det til skriftlig 

kommentering blandt rådets medlemmer. 

 

 Punkter til drøftelse 

 
4. Arbejdet med ligestilling på Arts 

Formanden bød velkommen til Ebbe Graversen og Evanthia K. Schmidt fra 
Stages samt Marie Louise Gammelgaard fra fakultetssekretariatet, der deltog 
i sagens behandling.  
 
Evanthia K. Schmidt redegjorde for formålet med Stages.(De foreviste slides 
er vedlagt referatet). 
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Stages har lavet et policy papir, som er fremsendt til ledelsen (ligeledes ved-
lagt referatet). 
Evanthia K. Schmidt fremlagde også forslag til ”Actions”(virkemidler) i relati-
on til at få flere kvinder i forskning (jf. slides'). Disse er fremsendt til HR.. Det 
vil fremgå, når ligestillingsstrategien kommer i høring, hvor mange af virke-
midlerne, der er taget med. 
 
Efter fremlæggelsen var der en drøftelse af de mulige virkemidler. 
 
Dekanen sagde, at det for ham var vigtigt, at der ikke blev lavet ”alibi-forslag” 
ved at uddelegere til f.eks. længerevarende udvalg, men at ansvaret og arbej-
det forankres der, hvor ændringerne skal ske. 
 
Fra Stages blev fremført, at løbende målinger af resultaterne med arbejdet 
med ligestilling er på de enkelte institutter kan være gode, da de synliggør sta-
tus og udfordringer. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor kvindelige ph.d.'ere ikke i ret stort omfang søger 
videre som forskere. Det er ikke underøgt i STAGES, men på landsplan er der 
spurgt om det, og et af svarene har været ”ensomhed”, og andet med relation 
til arbejdsmiljø. 
 
Dekanen opsummerede, at det vigtige er at gøre det attraktivt for kvinder at 
blive ansat på universitetet og at gøre forskerkarriere og mindede om mulig-
heden for at invitere institut- og centerledere på besøg for at give Akademisk 
Råd en orientering om tendenserne indenfor ansættelser i videnskabelige stil-
linger. 
 
Formanden sagde, at hun ville foreslå, at der arbejdes med at iværksætte en 
årlig evaluering af praksis på institutterne. Formanden vil til det næste møde 
lave et udkast til en ramme for evaluering. 
 
Formanden takkede Ebbe Graversen og Evanthia K. Schmidt for deltagelse i 
sagen. 
 
 

5. Status på proces for ansættelse af MSO-professorer 2015 
På mødet i Akademisk Råd den 16. september 2015 blev tekniske problemer i 
forbindelse med Akademisk Råds godkendelse af 3 bedømmelsesudvalg drøf-
tet. Dekanen oplyste, at problemet er nu undersøgt, og det er sikret, at der 
fremover kommer en fejlmeddelelse til HR såfremt en mail med godkendelse 
af et bedømmelsesudvalg ikke er korrekt afsendt til Akademisk Råd.  
 
På samme møde blev det aftalt, at Akademisk Råd på et kommende møde 
skulle have en status på besættelse af MSO professoraterne samt en evalue-
ring af den gennemførte proces. Status for besættelser samt notat om proces-
serne på institutterne var vedlagt dagsordenen som bilag. 
 
Formanden bad om kommentarer til processen. Det blev fremført, at det 
kunne være et problem, at der foregår en strategisk bedømmelse før der sker 
en faglig vurdering. Derudover var det et problem, at der i bedømmelsesud-
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valg sad bedømmere fra ansøgers faglige bagland. 
 
Ved en kommende tilsvarende proces bør den strategiske vurdering baseres 
på mere end den relativt korte beskrivelse, som Akademisk Råd fik at tage 
stilling ud fra. 
 
Der har været tale om kaldelse, og det fremgår ikke, at reglerne om kaldelse 
er fulgt, dvs. at det er afsøgt, om andre kvalificerede kunne have opfyldt kra-
vene. Dekanen svarede, at reglerne er fulgt, men ville drage omsorg for, at 
dette fremover fremgik af indstillingen. 
 
Det blev kritiseret, at det ikke var åbent, hvem der på instituttet har været 
med til at udvælge de MSO-projekter, der blev indstillet. 
 
Lise Skanting  oplyste, at på DPU har der været åbenhed om processen, og det 
har været meldt ud i nyhedsbreve. 
Dekanen bemærkede, at fakultetets videnskabelige miljøer ikke alle var så 
store, at det kunne undgås, at kolleger – på samme måde som ved f. eks. al-
mindelige professoratsansøgninger – deltog i bedømmelsesarbejdet. Han 
mindede desuden om den principielle adskillelse af instituttets og Akademisk 
Råds rolle ved stillingsopslag og bedømmelse. Sidstnævnte havde en strate-
gisk rolle og ansvaret for godkendelse af bedømmelsesudvalg, men deltog af 
samme grund ikke i den faglige bedømmelse. . Dekanen var enig i, at der ved 
en eventuel kommende proces kan og bør være transparens på de nævnte 
punkter, men fandt at arbejdsdelingen overordnet set var rigtig. Dekanen un-
derstregede, at bedømmelserne er foregået ordentligt og efter reglerne ved 
bedømmelsesudvalg godkendt af Akademisk Råd. 
 
 
Det blev fremført, at det er nødvendigt med 2 strategiske vurderinger, 1 fra 
fakultetet og 1 fra instituttet. Det blev tilføjet, at det var OK, men at instituttet 
også bør se på det faglige inden, der laves den endelige udvælgelse af projek-
ter til bedømmelse. 
 
Dekanen takkede for drøftelsen, og vil medtage overvejelserne i planlægning 
af en evt. ny fælles proces for tildeling af MSO-professorater. Akademisk Råd 
vil under alle omstændigheder blive inddraget i fastlæggelsen af en sådan 
proces. 
 
 

6. Rammer for forskningsprogrammer, forskningscentre m.v. på 
Arts 
På mødet i Akademisk Råd den 16. september orienterede dekanen om fakul-
tetsledelsens drøftelser om etablering af fællesfakultære forskningssatsnin-
ger, og herunder om fastlæggelse af rammer for disse. 
 

Det fremgår af referatet, at der vil blive givet en status for arbejdet på mødet i 

Akademisk Råd den 28. oktober. 

 
Dekanen indledte sagen med at opridse det forløb, der havde været omkring 
emnet efter mødet den 16. september. 
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Efter mødet den 16. september blev der fra flere medlemmer af Akademisk 
Råds side stillet spørgsmålstegn ved den hastighed, som processen skulle 
gennemføres med. Dette førte til, at dekanen drøftede sagen med institutle-
derne og CUDiMs centerleder og med Akademisk Råds formand, hvorefter 
dekanen i mail af 24. september 2015 orienterede Akademisk Råd om, at fa-
kultetsledelsen havde besluttet, at der skulle lægges mere tid ind i processen 
for fremtidige fakultetssatsninger. 
 
Der var vedlagt et udkast til notat, som Akademisk Råd skulle kommentere, 
med henblik på en endelig godkendelse i fakultetsledelsen den 29. oktober 
2015. 
 
Af udkastet fremgår bl.a., at institutternes frist for ideindspil til mulige fælles-
fakultære forskningstemaer vil være 1. marts 2016, og at når fakultetsledelsen 
efter samråd med Akademisk Råd har drøftet de indsendte temaforslag, vil 
der blive indledt en proces for godkendelse og igangsætning. Det er vigtigt, at 
Artsprocessens beslutning om, at institutterne selv beslutter deres forsk-
ningsorganisering gennemføres uforandret. 
 
I det fremlagte papir var også beskrevet på hvilken måde, der kan etableres 
institutbaserede forskningscentre. 
 
Der blev kvitteret for, at dekanen havde taget Akademisk Råds bekymringer 
til efterretning.  
 
Der blev spurgt til, hvor tit der vil blive indkaldt forslag til fællesfakultære 
forskningssatsninger. Dekanen svarede, at det skal Akademisk Råd være med 
til at drøfte, og at der i første omgang i 2016 vil være tale om 2-4 satsninger. 
 
Der blev udtrykt tilfredshed med, at der åbnes for centre. Der blev spurgt til, 
hvordan en leder af et center vil blive repræsenteret på instituttet. Dekanen 
svarede, at det er op til instituttet selv at bestemme.  
 
Der blev spurgt til, om lederen af et fællesfakultært forskningsprogram skal 
sidde i instituttets forskningsudvalg. Til det svarede dekanen, at det  var en 
beslutning, som lå hos institutterne, og som med fordel kunne koordineres. 
Han sagde samtidig, at der forventes at blive tilknyttet en styregruppe til 
hvert program 
Dekanen sagde, at han mener, at Akademisk Råds rolle vil være at give råd-
givning om den fag-strategiske prioritering af forslagene. 
 
Dekanen afsluttede med at sige, at rammepapiret nu fremlægges for fakultets-
ledelsen og efterfølgende bliver det offentligt. På mødet den 16. december 
2015 vil dekanen til drøftelse fremlægge et oplæg til procesplan for udvælgel-
se af emner til de fællesfakultære satsninger inklusive til udvælgelseskriterier. 
(udkastet er efter mødet skriftligt rundsendt til medlemmerne af AR d. 4. 
nov). 
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Punkter til orientering  
 

7. Forskningsrapport 2015  

Til orientering var medsendt rapporten ”Research and Talent Development, 

Key Figures 2015”. Rapporten er via nyhedsbreve rundsendt til medarbejde-

re, og der er planlagt drøftelser af rapporten i institutternes forskningsud-

valg. 

 

Dekanen oplyste under punktet, at på Times Higher Education (THE) netop 

offentliggjorte rankingslister er Arts kravlet godt op af listen fra sidste år og 

lander i år på en 65. plads. 

 

Se nyhed her: http://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/markant-

fremgang-for-arts-paa-anerkendt-rankingliste/ 

 

Det blev kommenteret, at rapporten understreger, at det stadig er vigtigt at 

drøfte ligestilling. 

 
8. Gennemført forskningstilsyn 2013-2014  

Til orientering var vedlagt notat om forskningstilsyn, for 2013-2014 gen-

nemført i foråret 2015.  

 

Forskningstilsyn for perioden 2011-2012 blev gennemført i foråret 2013. Ef-

ter det tilsyn blev notatet om forskningstilsyn revideret og den aktuelle ud-

gave findes på nettet her: http://medarbejdere.au.dk/hoved-

omraader/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/ (på både engelsk 

og dansk). 

 

Næste forskningstilsyn forventes gennemført i foråret 2017 for perioden 

2015-2016. 

 

Dekanen erindrede om, at forskningstilsyn ikke er en karaktergivning, men 

alene et kortlægning af, at forskningsforpligtelse er overholdt, og han kon-

staterede med tilfredshed, at det fremgår af det gennemførte tilsyn, at Arts 

ikke har problemer i den retning. 

 

Den manglende inddatering i PURE blev fra formanden problematiseret. 

Der er behov for fokus på området, og hun mener, at der på instituttet skal 

følges op på dette (f.eks. ved ansættelse af studentermedhjælp til at bistå 

ved inddatering). 

 

9. Orientering fra formand og dekan,  

Formanden orienterede om, at mødet om Arts’s identitet vil foregå den 

14.december 2015 fra kl. 13 til 16. Der bliver udsendt invitation med program 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/
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og tilmelding snarest muligt – den bliver af fakultetssekretariatet formidlet 

til institutterne, der bedes videresende til afd.ledere og sætte den i nyheds-

brevene.  Den kommer desuden på som nyhed på medarbejderportalen og 

også lagt ind under arrangementer. AR-medlemmerne bedes opfordre VIP-

kolleger til at deltage. Studerende inviteres også.  

 

Formanden erindrede om, at der skal laves opstillingslister til det kommende 

valg til Akademisk Råd. 

 

Dekanen orienterede om, at der fortsat foregår samtaler på fagniveau om 

samarbejde om sprogfag mellem BSS og Arts. Når disse er tilendebragt, vil 

sagen blive løftet op på ledelsesniveau, hvor også de økonomiske aspekter vil 

blive inddraget. 

 

 

10. Næste møde 

Der er møde den 16. december 2005 fra 12.00 til 15.30. Det er et fællesmøde i 

Aarhus med frokost. 

 

 

11. Eventuelt 

Intet 
 
Punkter til skriftlig orientering 
 

12. A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. september 2015 til 2015 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstem-

mige indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 

Periode: 1. september til 15. oktober 2015 

Navn Titel Institut 

Sine Grove Saxkjær 

 

Markers of Ethnicity in the Archaeologi-

cal Record - The Emergence of Indige-

nous Ethnic and Cultural Identities in 

Southern Italy (8th - 6th centuries BC) 

 

School of Culture and 

Society 

 

Anna Julie Rasmussen Nanoethics. An Interdisciplinary Study 

 

School of Culture and 

Society 

 

Morten Bonde Ubbesen Infrastrukturel Accountability - Et ANT-

studie af udarbejdelsen, rapporteringen 

og kontrollen af Danmarks drivhusgas-

regnskab 

 

School of Communi-

cation and Culture 
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Niels Trusbak Hau-

mann 

Brain Adaptation to Music of Different 

Cultures: Musicological and Neuropsy-

chological Studies on Music Encultura-

tion 

 

School of Communi-

cation and Culture 

 

Ask Risom Bøge Overvågningens DNA. En aktør-

netværk-teoretisk undersøgelse af DNA i 

dansk politiarbejde 

 

School of Communi-

cation and Culture 

 

Andreas Højlund Niel-

sen 

"TA-DA!" Investigating phonological 

categories in brain and behavior - using 

EEG and MEG 

 

School of Communi-

cation and Culture 

 

Jonas Ross Kjærgård The Happiness of All. Balancing Money 

and Morals in French Revolutionary 

Human Rights Discourse 

 

School of Communi-

cation and Culture 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 15.45 

 

Nina Javette Kofoed 

 

Formand 

 

 

Lone Plougmann Iversen 

 

Referent 

 


