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Dagsorden til mødet i Akademisk Råd den 14. november 2013. 

 

 

Punkter til beslutning 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. oktober 2013 herunder op-

følgning fra formand og dekan vedrørende: 

 

Status vedrørende lukning af linjer på IKS:  

Dekanen meddelte af dekanen har tiltrådt institutlederens indstilling 

om at lukke fagene ungarsk og tjekkisk, og denne indstilling er tiltrådt 

af Rektor. Der stoppes herefter for optag på de 2 fag fra sommeren 

2014. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkter til drøftelse 

 

3. Retningslinjer på AU og Arts for forskningsetik og god videnskabelig 

praksis 

På mødet i Akademisk Råd den 2. oktober 2013 orienterede forman-

den og dekanen om igangsætning af arbejde med få etableret ret-

 

 

Møde: Torsdag den 14. november kl. 13.00 -15.00 

Sted: Emdrup lokale D118, Aarhus Bygning 1431 lokale 013-015 

Emne: Møde i Akademisk Råd (5/2013)  

 

Medlemmer af Akademisk Råd: Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (de-

kan), Svend Andersen, Martijn van Beek, Niels Christian Dahl, Christian Dals-

gaard, Niels Christian Hansen, Simon Jylov, Nina Javette Koefoed, Jeppe 

Læssøe, Karen-Margrethe Simonsen, Maja Sloth, Alexander Thomsen, Karen 

Valentin 

 

Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting 

 

Afbud: Bente Kejser, Henrik Bødker, Jens Erik Kristensen, Stine Kaplan Jør-

gensen 

Gæster: Hans Fink deltager i behandling af punkt 3 på dagsordenen 

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 

 

 

 

Referat godkendt 

18. december 

2013 

http://www.au.dk/.arts
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ningslinjer på AU for forskningsetik og god videnskabelig praksis.  Initia-

tivet kommer fra Health, og en fælles AU arbejdsgruppe har udarbej-

det et debatoplæg, der nu er kommet i høring. 

 

Sagen blev forelagt med henblik på, at Akademisk Råd drøftede de-

batoplægget således at eventuelle kommentarer kunne fremsendes 

senest den 5. december 2013 og indgå i Arts udkast til svar til AU. 

 

Medlem af arbejdsgruppen Hans Fink deltog som gæst i sagens be-

handling.  

 

Den generelle stemning i Akademisk Råd var, at det er et relevant op-

læg, idet der skal lægges vægt på det fagnære i den sammenhæng, 

hvor retningslinjerne skal beskrives nærmere. 

 

Kommentarerne angik især organisationen omkring dette. Vil bureau-

kratiet stige ved etablering af den rådgivningsgruppe, der lægges op 

til? 

 

Der blev spurgt til, om der lå data til grundlag for oplægget, altså om 

der kunne der sætte tal på problemets omfang. 

 

Hans Fink svarede, at det ikke nødvendigvis handler om antallet af sa-

ger, men om, at man har et beredskab, hvis en sag opstår. Samtidig er 

det også et stigende krav ved eksterne ansøgninger, at der findes ret-

ningslinjer på AU-niveau.   

 

Hvis der skal være 1 rådgiver for Arts i gruppen, skal han/hun så have 

en ”baggrundsgruppe”? Hans Fink mente, at det burde kunne klares 

ved, at der ved specifikke faglige spørgsmål hentes svar i det relevante 

miljø. 

 

Det kan overvejes at nedsætte et lille udvalg på Arts, der kan arbejde 

med udmøntningen af standarder og retningslinjer på Arts. I den for-

bindelse skal overvejes hvordan alle fagligheder kan inddrages i dette. 

Det kunne f.eks. ske ved inddragelse af forskningsprogramlederne. 

 

Svaret til Arts vil bestå af et revideret notat på baggrund af det der var 

vedlagt til Akademisk Råd fra 2 af rådets medlemmer. Notatet frem-

sendes til Arts senest den 5. december 2013. 

 

Formanden takkede Hans Fink for deltagelse i punktets behandling.  
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Opfølgning 

Arbejdsgruppens høringssvar revideres efterfølgende. 

 

 

 

4. Strategi for EDU-IT 

AU har i 2011 formuleret en politik for Educational IT. I den sammen-

hæng har Arts lavet et udkast til strategi, som skal ses i sammenhæng 

med denne politik og i sammenhæng med AU’s overordnede strategi 

for 2013-2020. Strategien for Educational IT på Arts er samtidig en spe-

cifikation af fakultetets overordnede strategi på uddannelsesområdet 

og skal understøtte institutternes strategier ligeledes på uddannelses-

området. 

 

Strategien blev forelagt til drøftelse med henblik på, at Akademisk Råd 

skulle udarbejde et høringssvar inden 23. december 2013.   

 

Rådet udtrykte generel tilfredshed med forslaget til strategi. 

 

Der blev spurgt til betydningen af, at CUDiM er ansvarlig for udmøntning af 

EDU-IT strategien. Hvilken rolle spiller institutter og studienævn i den forbindel-

se? 

 

Dekanen svarede, at den første opgave er udrulning af LMS, og at her er 

CUDiM ansvarlig. Men i relation til resten af strategien er CUDiM ansvarlig i 

samarbejde med institutterne. Dette skal gøres klart i den endelige strategi. 

 

Også ved udmøntning af LMS skal brugere inddrages.  

 

Det blev foreslået, at en del af strategien bliver, at der laves politik for brug af 

Facebook og andre sociale medier. Dette skrives ind. 

 

Der var en drøftelse af, hvordan kommunikation med de studerende evt. kan 

indtænkes i strategien i forbindelse med LMS. Det er usikkert, om LMS systemet 

kan understøtte generelle henvendelser der skal gå ud til samtlige studeren-

de. 

 

Der blev spurgt til, hvorfor det er et strategisk mål at gå ind på marke-

det for "internationale online-uddannelser" . Dekanen svarede, at det er 

det dels f.eks. af hensyn til Arts’ Erasmus Mundus og også på konkrete 

fag, hvor der foregår fjernundervisning.  

 

Den form for ”online kurser”, der nævnes i strategien, er noget andet 

end MOOCs, (”massive open online course“), som ikke p.t. indgår i stra-
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tegien. 

 

Opfølgning 

På baggrund af de faldne bemærkninger vil formanden lave et udkast 

til høringssvar og sende det til kommentering hos rådets medlemmer. 

 

 

5.  Offentlighed og intern kommunikation på Arts 

På mødet i Akademisk Råd den 19. juni forelagde formanden et notat 

om ”Intern kommunikation på Arts, herunder om arbejdet i Akademisk 

Råd.” Notatet blev forelagt med henblik på at igangsætte en åben dis-

kussion og evaluering af den interne kommunikation på Arts. 

 

Med afsæt i notatet og den efterfølgende diskussion i Akademisk Råd 

den 19. juni 2013 havde dekansekretariatet på Arts i samarbejde med 

AU Kommunikation implementeret og planlagt forskellige tiltag med 

henblik på at imødekomme nogle af de ønsker og ideer, som kom til 

udtryk på mødet. 

 

Der var en drøftelse af forslagene. Der blev ytret tilslutning til de gene-

relle bestræbelser på at synliggøre rådets arbejde, herunder ideen om 

ikke kun at fremlægge resultater, men også processer. 

      Det blev dog fremhævet, at der er problemer med information til de 

studerende. Det blev foreslået, at man husker at indtænke studenter-

portalen, når der laves interne Arts nyheder. 

Enkelte medlemmer fremhævede, at det også er et eget ansvar 

f.eks. for medlemmer af Akademisk Råd at søge og give information til 

baglandet. Dette kan fx ske ved at styrke relationen til de forskellige in-

stitutfora. 

 

Det blev for at styrke åbenhed, offentlighed og inddragelse foreslået, at 

de væsentligste høringssvar blev lagt på den relevante hjemmeside. 

Dekanen svarede, at det vil kræve ekstra administrative ressourcer hvis 

alt skal lægges ud. Dekanen oplyste samtidig, at da vi ikke har et lukket 

intranet, er det ikke muligt at lægge alle materialer ud på nettet, hvilket 

igen vil kræve konkrete overvejelser og beslutninger for hvert doku-

ment. 

 

Der blev efterlyst et sted, hvor der kan være åben debat også på tværs 

af institutterne, som f.eks. i den igangværende diskussion om institutor-

ganisering. 

 

Det er vigtigt at adskille, hvad der er information, som institutterne skal 
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stå for, og hvad der hører til på fakultetet (i Akademisk Råd).  

 

 

  

6. APV handlingsplan, emne for Akademisk Råd (om inddragelse i for-

bindelse med tilblivelsen af strategi, politikker m.m.) 

På mødet i Akademisk Råd den 2. oktober 2013 gav dekanen en status 

for APV processen på Arts, herunder at der nu i FAMU/FSU er vedtaget 

handlingsplaner for APV på fakultetsniveau.  

Et af punkterne i planen vedrører arbejdet i Akademisk Råd.  Det er un-

der emnet ” Ledelse, inddragelse og organisation”, hvor det fremgår, at 

der skal ske: ”Mere direkte anvendelse af Akademisk Råd i forbindelse 

med tilblivelsen af strategi, politikker, procedurebeskrivelser mv.” 

 

Dekanen ønskede en drøftelse af, hvordan dette bedst muligt opfyldes, 

herunder forslag til eventuelle konkrete ændringer i den måde, hvorpå 

Akademisk Råd har været inddraget indtil nu. 

 

Der var generel tilfredshed med udviklingen i inddragelse af Akade-

misk Råd i tilblivelsen af strategi, politikker, procedurebeskrivelser mv. 

 

Det blev fremhævet, at det i visse situationer ville være rart med mere 

tid til at behandle sager, f.eks. så samme sag kan komme på flere mø-

der. 

 

Det blev også foreslået at inddrage medlemmer af Akademisk Råd tid-

ligere i tilblivelse af materialet, som det f.eks. skete ved dagens punkt 

om ”Retningslinjer på AU og Arts for forskningsetik og god videnskabe-

lig praksis”. Der var ligeledes tilfredshed med processen omkring juste-

ring af institutorganisering, hvor Akademisk Råd først har haft mulighed 

for at kommentere på et første oplæg inden der kommer et egentlig 

høringsudkast. 

 

Det er vigtigt, at der ved fremlæggelse af sager er en klar afsender, og 

det er tydeligt, hvad rådet kan diskutere, og hvad er vilkår, der ikke kan 

ændres på. 

 

Det blev nævnt, at det hele tiden er vigtigt at sikre, at sagerne indehol-

der den nødvendige baggrundsviden, der kan sikre diskussionernes 

kvalitet. Herunder, at der ved fremsendelsen af udkast og forslag rede-

gøres for begrundelserne for valg og fravalg af muligheder. 

 

Referatet af punktet vil blive meldt tilbage til Arts, HR som afrapporte-
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ring til handlingsplanen for psykisk APV. 

 

På mødet den 18. december 2013 vil der være et punkt om evaluering 

af Akademisk Råds arbejde i 2013, her vil emnet også kunne inddra-

ges. 

 

 

Punkter til orientering 

 

7. Orientering fra dekanen og formanden 

 

A: FC3 2013 

Der blev i lys af tidligere udmeldinger udtrykt undren over, at der har 

været så dårlig en økonomistyring, som det fremgår af dekankommen-

tarerne. Dekanen redegjorde for baggrunden herfor, og for hvorfor Arts’ 

økonomifunktion nu er blevet slået sammen med BSS økonomi. 

 

Dekanen sagde, at resultatmålet på -3 mio. kr. i 2013 fastholdes, og med et resultat 

efter 9 måneder på -41 mio. kr. kræves der en stor indsats i 4. kvartal for at indfri 

budgettet. Dekanen har derfor aftalt med fakultetsledelsen, at dekanens puljemidler 

og uforbrugte strategiske midler skal reducere underskuddet, og at der generelt skal 

spares på driften. Samtidig vil der være behov for en særlig høj finansiering fra de 

eksterne midler i sidste kvartal samt et særligt fokus på at indhente alle udeståender.  

 

Der blev spurgt til, hvordan der på nuværende tidspunkt kan der spares på driften ? 

Dekanen svarede, at det vil typisk vil være mindre vedligeholdelse og ombygnings-

projekter, der udskydes. 

 

FC3 blev taget til efterretning.  

 

B: Seminar for akademiske råd og universitetsledelsen 

Formanden erindrede om den kommende uges møde på Sandbjerg 

mellem Universitetsledelsen og de akademiske råd. 

 

C: Proces for høring vedrørende institutstruktur 

Processen var vedlagt og blev taget til efterretning. Sagen kommer på 

mødet i Akademisk Råd den 18. december 2013. 

 

 

D: Arts forskningsrapport 2013 

Forskningsrapporten ved medsendt som bilag. 
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E: FKK status notat 2010-2013 

Notat og FKK var medsendt som bilag. 

 

F: AU Ideas ansøgninger og bevillinger 

Notat om AU Ideas ansøgninger og bevillinger var medsendt som bi-

lag. 

  

Skriftlige meddelelser 

 

8. 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: 

 

 

 

 

 

Periode: 17. september 2013 til 6. november 2013 

 

Navn Titel Institut 

Christian Suhr Nielsen Descending with Angels: The Invisible in 

Danish Psychiatry and Islamic Exorcism 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Rasmus Rosenørn SWING - Unge og pop Institut for Kultur og 

Samfund 

Finn Holst Christensen Professionel Musiklærerpraksis. Profes-

sionsviden og lærerkompetence med 

særligt henblik på musikundervisning i 

grundskole og musikskole samt lærer-

uddannelse hertil 

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

Helle Rørbech Mellem tekster: En undersøgelse af lit-

teratur, kultur og identitet i danskfaget 

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

Kasper Porsgaard Ni-

elsen 

What Captivates the Subject? An inves-

tigation of the concepts “object” and 

“identification” in the works of Jacques 

Lacan with a view to establishing a 

model for analyzing relations of power 

and structures of authority 

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 
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Kristian Bernt Karlson Unequal Expectations: Subjective be-

liefs, academic performance and ine-

quality of educational opportunity 

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

Susan Yi Sencindiver The Fissured Female Missing in the Mir-

ror: Sexual Difference, Motherhood, and 

the Double in Literature and Theory 

Institut for Æstetik 

og Kommunikati-

on 

Tobias Ebsen Material Screen - Intersections of me-

dia, art, and architecture 

Institut for Æstetik 

og Kommunikati-

on 

9. Eventuelt 

På næste møde medtages et punkt om sammenhæng mellem den 

strategitekst, der har været i høring, og de måltal, der tidligere har væ-

ret i Akademisk Råd. 

 

10. Næste møde 

Næste møde i Akademisk Råd er 18. december 2013. 

Mødet er et fælles møde i Aarhus fra kl. 12.00 til 15.00 

 


