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Referat af mødet i Akademisk Råd den 27. september 2012. 

 

 

Punkter til beslutning 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder velkomst til nyt medlem Git-

te Wichmann-Hansen 

Formanden bød velkommen til det nye medlem Gitte Wichmann-

Hansen, CUDiM, og der var en kort præsentationsrunde. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni 2012, herunder op-

følgning fra formand og dekan 

A. Opfølgning 

- etablering af aftagerpaneler på Arts 

Mette Thunø orienterede om, at der på de 3 institutter pågår en 

proces med sammensætning af aftagerpaneler. Disse skal efterføl-

gende godkendes af dekanen, der derefter indstiller til rektors god-

Møde: Torsdag den 27.september 2012 kl. 13.00-15.00 

Sted: Lokale 13-15 Bygning 1431, Aarhus og D219, Emdrup 

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 4/2012) 

 

 

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

Martijn van Beek, Henrik Bødker, Asger Emborg, Simon Jylov, Lars Emmerik 

Damgaard Knudsen, Nina Javette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Morten 

Kyndrup, Jeppe Læssøe, Rasmus Markussen, Karen Valentin, Gitte Wichmann-

Hansen  

 

Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting 

 

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 

 

Afbud: Ivy Kirkelund, Maja Sloth, Karina Elbech, Sara Mielcke 

 

Gæster: Under punkt 4 deltog ph.d.-skoleleder Johnny Laursen.  

 

 Referat 
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kendelse. 

 

- etablering af Advisory Board på Arts 

Mette Thunø orienterede om, at der er accept fra 11 medlemmer til 

Advisory Board, og første møde afholdes ultimo februar 2013. En li-

ste med oversigt over Advisory board’s medlemmer udsendes med 

referatet. 

 

- forskningsprogrammer. 

Mette Thunø orienterede om, at der nu er etableret i alt 31 forsk-

ningsprogrammer på de 3 institutter og CUDiM. En liste over disse 

med foreløbige navneangivelser vedlægges referatet. 

 

B. Referat 

Referatet er efter høring sendt til Akademisk Råd den 9. juli 2012. 

Referatet blev godkendt, idet enkelte formuleringsmæssige æn-

dringer indarbejdes, og det endelige referat sendes herefter til Aka-

demisk Råd. 

 

3. Høring standardforretningsorden for akademisk råd  

 

AU Strategi har sendt et udkast til ny standardforretningsorden for 

akademisk råd og institutforum i høring med frist for indsendelse af 

bemærkninger den 2. oktober kl. 12.00. 

 

Efter høringsfristens udløb og efter der er taget stilling til de ind-

komne bemærkninger, vil standardforretningsorden for akademisk 

råd blive forelagt Universitetsledelsen, inden rektor vedtager stan-

dardforretningsordenen.  

 

Forslaget er den 3. juli 2012 sendt til skriftlig kommentering i Aka-

demisk Råd med frist for indsendelse af bemærkninger den 13. 

september 2012. Formanden beklagede, at der i første omgang 

var udsendt en ikke helt opdateret version. 

 

Der var vedlagt et forslag med kommentarer fra Akademisk Råd.  

 

Forslaget blev godkendt og fremsendes til AU Strategi som svar, 

idet der kvitteres for, at AU Strategi i sit forslag til standardforret-

ningsorden har medtaget tidligere fremsendte forslag fra Akade-

misk Råd. 
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Punkter til drøftelse 

 

4. Nye retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Arts 

De tre tidligere enheder HUM, TEO, og DPU havde tre forskellige sæt 

retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. Der er nu et nyt, fælles sæt ret-

ningslinjer under udformning. De nye retningslinjer skal bl.a. under-

støtte målsætningerne i fakultetets strategi om øget internationali-

sering og en mere struktureret ph.d.-uddannelse med fokus på fær-

diggørelse. De skal desuden harmonere med processen i det elek-

troniske sagsbehandlingssystem PhD Planner. 

 

Udkastet til nye retningslinjer har været drøftet i Ph.d.-udvalget, i Fa-

kultetsledelsen og blandt forskeruddannelsesprogramlederne. Det 

nuværende udkast til nye retningslinjer rummer især tre fornyelser 

på det faglige område: 

 

 Vilkårene for tildeling af ECTS-points for ph.d.-kurser er blevet 

præciserede bl.a. i forhold til tildeling af ECTS for deltagelse i vi-

denskabelige konferencer. 

 Der er sket en stramning af kravene til mobilitet hhv. internatio-

nalisering. 

 Der er sket en præcisering og stramning af krav til ph.d.-

projektbeskrivelsens karakter efter 1. års ph.d.-uddannelse, og 

der er tilføjet krav om, at der afholdes et thesis-seminar, når der 

er 1 år tilbage af ph.d.-uddannelsen 

 

Per Stounbjerg bød velkommen til ph.d.-skoleleder Johnny Laursen, 

der deltog i sagens behandling.  

 

Generelt var der fra rådets medlemmer opbakning til de nye ret-

ningslinjer, og det blev udtrykt, at det var et godt papir. 

 

Der var en drøftelse af baggrunden for og formålet med forslaget 

om præcisering af reglerne for tildeling af ETCS-point i forbindelse 

med deltagelse i konferencer i forhold til opnåede point gennem 

ph.d.-kurser. 

 

Nogle medlemmer fandt, at det er et forkert signal at sende, at der 

sker ændringer i ECTS-tildeling for ph.d.-studerendes deltagelse i 

konferencer. Der bør ikke være begrænsning på, hvor mange ECTS 

der må afvikles på konferencer. 
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Det blev påpeget, at der ikke er tale om at begrænse ph.d.-

studerendes deltagelse i videnskabelige konferencer, men alene 

hvor meget de kan tælle med i opgørelsen af ECTS for ph.d.-kurser. 

Der var enighed om, at det er vigtigt at vejledere involverer sig, så 

det sikres, at de ph.d.-studerende kommer på videnskabelige konfe-

rencer med det rette faglige indhold. 

 

Flere af rådets medlemmer, understregede, at ph.d.-kurser ikke måt-

te være for generelle og at de burde have høj faglig relevans for de 

ph.d.-studerende. 

 

Der blev spurgt til, om det var et reelt problem at for mange ph.d.-

studerende aflagde kursusforpligtelsen i form af konferencedelta-

gelse? Johnny Laursen svarede, at det er der set eksempler på. Han 

tilføjede, at ph.d.-skolen arbejdede på at udvikle et dækkende og 

fagligt relevant ph.d.-kursusudbud, og at reglerne gerne skulle un-

derstøtte dette. 

 

Der var tilslutning til forslag om at gøre udlandsophold til et krav, idet 

der altid er mulighed for konkret dispensation. Ph.d.-udvalget orien-

teres løbende om dispensationspraksis. 

 

Der var ligeledes tilslutning til forslaget om thesis-seminar. 

 

Der var en drøftelse af ph.d.-studerendes arbejdsforpligtelse (de 

840 timer).  Det blev nævnt, at ansvaret for disponeringen over og 

planlægning af arbejdsressourcen burde præciseres yderligere bl.a. 

med en tydeliggørelse af forskningsprogramledernes rolle. 

 

Johnny Laursen gjorde opmærksom på, at papiret skal ses i sam-

menhæng med et nyt notat om ph.d.-studerendes arbejdsforpligtel-

se, som er under udarbejdelse, og som snarest vil blive hørt i FSU. 

Han bemærkede, at ansvaret for planlægningen af ph.d.-

studerendes arbejdsforpligtelse på et institut burde være entydig og 

undgå sammenblanding med vejledningen. 

 

Der var en drøftelse af vejlederrollen herunder medvejleder, idet 

det blev fremhævet, at det er uhensigtsmæssigt, at man skal være 

lektorbedømt for at kunne være medvejleder. Det blev fremført, at 

der ikke var grund til at stramme bekendtgørelsens krav på dette 

punkt.  

 

Gitte Wichmann-Hansen fortalte om forskningsresultater fra CUDiM, 
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der viser, hvad der sikrer gennemførelse af ph.d.-forløb. En helt af-

gørende ting er en stærk forankring i det lokale forskningsmiljø. 

Endvidere er et thesis-seminar tidligt i forløbet vigtigt samt tidlig be-

slutning om afhandlingen form og sprog. 

 

Mette Thunø sluttede punktet med at takke for kommentarer og en 

givtig diskussion og også med en tak til Johnny Laursen og Ph.d.-

udvalgets arbejde. 

 

Det blev aftalt, at yderligere kommentarer inklusive forslag til redak-

tionelle ændringer kan fremsendes til Johnny Laursen senest den 5. 

oktober 2012. 

 

Herefter vil dekanen godkende de endelige nye retningslinjer for 

ph.d.-uddannelsen. 

 

 

5. Professoratspolitik på Arts 

Dekanen forelagde et forslag til professoratspoltik til Akademisk 

Råds drøftelse.  

 

Professoratspolitikken lægger op til øget fokus på professoratet, som 

en stillingskategori, der er væsentlig for at nå målsætningerne in-

den for forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling i 

Arts’ fakultetsstrategi. Det forventes, at professoratspolitikken vil kun-

ne udmøntes i egentlige professoratsplaner på institutniveau. Disse 

planer forventes først at tage endelig form i umiddelbar forlængelse 

af såvel diskussionen af den overordnede professoratspolitik samt 

diskussionerne af institutternes strategier i efteråret 2012. 

Professorpolitikken er således en del af strategien for 2013-2020 og 

forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2012. 

 

Det blev generelt udtrykt, at det var godt med et papir, der beskriver 

en professoratspolitik 

 

Rådet roste tydeliggørelsen af, hvordan en VIP kan kvalificere sig til 

et professorat, herunder vægtningen af forskningsorganisering, ta-

lentudvikling, internationalisering, netværksdannelse, eksterne an-

søgninger m.v. 

 

Nogle medlemmer fremsatte ønske om, at fremhævelsen af profes-

sorerne som instrument i aktuelle strategiske planer afbalanceres af 
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en sideordnet betoning af den faglige profil med forskning som ho-

vedopgaven, der bl.a. fremgår af stillingsstrukturen. 

 

Det er vigtigt at papiret tydeligere beskriver, hvilke opgaver der for-

ventes af en professor på Arts. Opgaverne bør omfatte ansvaret for 

det samlede forsknings- og undervisningsmiljø. 

 

Der kan laves en præambel før professorkompetencedelen med en 

kort beskrivelse af professoropgaverne og derefter profilen. 

 

Spørgsmålet om, kaldelse blev drøftet. Det blev foreslået, at kaldel-

se af ordinære professorer kun kan ske undtagelsesvist og i tæt dia-

log med fagmiljøet, da politikken på Arts generelt er åbne internati-

onale opslag for ordinære professorater. 

 

Der blev spurgt til hvorledes forløbet havde været i 2011 i forbindel-

se med besættelse af 5 MSO-professorater. 

Mette Thunø fortalte, at dette var sket i tæt dialog med det davæ-

rende Akademiske Råd og med tre medlemmer fra de daværende 

tre Akademiske Råd (HUM, TEO, DPU) som medvirkende i den råd-

givende prioriteringsproces. 

 

Mette Thunø takkede for de gode kommentarer og input.  

 

Den videre proces er nu, at papiret rettes til på baggrund af drøftel-

sen og derefter sendes til drøftelse i FSU, i institutternes forsknings-

udvalg og institutfora. 

 

6. Kommissorium for Arts forsknings- og vidensudvekslingsforum 

Dekanen forlagde til drøftelse et forslag til Kommissorium for Arts 

forsknings- og vidensudvekslingsforum. 

 

Kommissoriet er skrevet med henblik på nedsættelse af et fakultets-

forum for forsknings- og videnudvekslingsområdet. Hovedopgaven i 

forummet tænkes som rådgivning og koordinering. Udvalgets mø-

der vil involvere 22 deltagere, 9 valgte forskningsprogramledere, tre 

fra hvert institut, 1 ph.d.-programleder, 1 ph.d.-skoleleder, 1 repræ-

sentant fra ”Nationalt Center for kultur og læring” og 1 fra ”Center 

for entrepreneurship og innovation”, samt 1 repræsentant fra fakul-

tetets ”Center for undervisningsudvikling og digitale medier,” 1 pro-

dekan for videnudveksling, 1 prodekan for forskning og de øvrige 

seks er 1 funktionschef på området fra ACA, 2 rådgivere fra 

Dean’soffice og en rådgiver fra hvert af de 3 institutter. Dekanen og 
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prodekanen for uddannelse kan endvidere deltage.   

 

Der blev spurgt til hvilke opgaver dette forum ville have, som ikke 

allerede er dækket af Akademisk Råd. 

 

Mette Thunø svarede, at forummet bl.a. skal koordinere forsknings-

aktiviteter f.eks. i relation til interdisciplinære centre, og at der er tale 

om 2 forskellige ”strenge”, hvor Akademisk Råd er politisk, og forsk-

nings- og videnudvekslingsforum er tænkt som mere fagligt koordi-

nerende ift. konkrete forskningsaktiviteter. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til forslaget. 

 

Punkter til orientering 

 

7. Budget 2012, resultat efter 2. kvartal  

Der foreligger et regnskabsresultat efter 2. kvartal, der viser et un-

derskud på 29 mio.  

Som følge af de forventninger og ændringer, der var redgjort for i 

bilag, forventes årsresultatet, at blive et underskud på 13 mio. kr. 

mod budgetteret 24 mio. kr. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

8. Orientering fra dekanen. 

Dekanen redegjorde for den administrative situation med særligt 

fokus på: 

- Mailsystem til de studerende 

- STADS 

- Syllabus (program til fordeling af lokaler) 

At systemerne ikke har fungeret tilfredsstillende, er en af flere forkla-

ringer på de problemer, mange har oplevet. 

 

Det blev udtrykt, at der ikke kun er tale systemproblemer, men også 

mere strukturelle problemer, som hænger sammen med spørgsmå-

let om centralisering kontra decentralisering. 

 

Der blev givet ros til de administrative medarbejdere, der har gjort 

en stor indsats for at få studiestarten til at lykkes. 

 

Vedrørende strategi redegjorde Mette Thunø for status, herunder at 

bestyrelsen har drøftet processen på deres møde i september.Det er 

endnu ikke besluttet hvilken periode strategien skal gælde for, det 



 

 

    

Side8/9 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

bliver eventuelt ændret til 2013-2020, og det kommer i givet også til 

at gælde for fakultet og institutter. 

 

Vedrørende Arts' strategi, der har været i høring, er processen nu, at 

indkomne kommentarer indarbejder, og at strategien forelægges 

for Akademisk Råd igen den 6. november 2012. 

 

 

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 nedennævnte 

afhandlinger: 

 

Navn Titel Institut 

Kristoffer Laigaard 

Nielsen 

Spontaneous and hierarchical 

segmentation of nonfunctional 

events 

Institut for Kultur 

og Samfund 

Sarah Croix Work and space in rural settle-

ments in Viking-age Scandinavia – 

gender perspectives 

Institut for Kultur 

og Samfund 

Tove Gam Gade Trinitarisk sjælesorg: med et sam-

spil mellem trinitetsteologi, psyko-

logi og spiritualitet 

Institut for Kultur 

og Samfund 

Maria Louise Od-

gaard Møller 

Det sande menneske: Jesus-

billedet i Løgstrups tænkning 

Institut for Kultur 

og Samfund. 

Jakob Egeris Thor-

sens 

Charismatic Practice and Catholic 

Parish Life 

Institut for Kultur 

og Samfund 

Poul Baltzer Heide Kommunikation, bebyggelse og 

samfund – sociale dimensioner i 

norrøne samfund i Nordatlanten i 

vikingetid og tidlig middelalder 

(ca. 800-1200)  

Institut for Kultur 

og Samfund 

Niels Haue Jernalderens samfund i Nordjyl-

land – belyst med udgangspunkt i 

byhøjen Nr. Tranders, Aalborg  

Institut for Kultur 

og Samfund 

Stine Slot Grumsen Casting for Good Will. Profession, 

Trade and Identity in American 

Dentistry, c. 1910-1950 

Institut for Kultur 

og Samfund 

Alexandre Plan-

queTafteberg 

Réécriturescontemporaines du 

mythes de Phèdre et Hippolyte 

Institut for Æste-

tik og Kommu-
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nikation 

 

9. Akademisk Råd har den 9. august 2012 sendt høringsvar om nyt 

AU-medie 

 

 

10. Medlemmer af Akademisk Råd er den 10. september 2012 opfor-

dret til at komme med forslag til medlemmer af et internationalt 

Advisory Board for AIAS. 

 

 

11. Indstilling af medlemmer til AU’s Kunstudvalg 

Efter høring af Akademisk Råds medlemmer indstillede Akademisk 

Råd Søren Elgaard og Ane Hejlskov Larsen til VIP-pladserne i AU’s 

Kunstudvalg. 

 

12. Næste møde 

Budgetmøde fælles med FSU den 4. oktober 2012 

Næste ordinære møde i Akademisk råd er 6. november 2012 

 


