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Referat af mødet i Akademisk Råd den 4. marts 2016 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordensen blev godkendt. 
 

Punkter til drøftelse 
 

2. Fællesfakultære forskningssatsninger 
Der foreslå 11 forskellige ansøgninger. 
 
IKS IKK DPU CUDiM 

Human Futures Human futures Human Futures Global Higher 
Education 

Uses of the past Uses of the past Food, Culture, 
Media, Education 

 

Environmental Hu-
manities Hub 

Interface Cultures The ageing society 
research group 

 

Migrations, Mobiliti-
es and Connectivities 

Cultures of partici-
pation 

University futures  

Nordic Culture and 
Lutheran Mentality 

   

Akademisk Råd skulle som rådgivning i forhold til fakultetsledelsen gruppe-
re forslagene i tre kategorier 

Møde den: Fredag 4. marts 2016 kl. 9.00-12.00 
Sted: Sandbjerg Gods 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2016) 
 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), Dekan Johnny Laursen, Martin Friis Ander-
sen, Hanne Karina Bruun, Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Stefan Iversen, Niels Nørkjær 
Johannsen, Dorthe Jørgensen, Joachim Sloth Larsen, Christina Lysbjerg Mogensen, 
Mark Sedgwick, Daniel Anthony Slater, Søren Sandager Sørensen, Jens Thestrup Toft  
 

 
 
Observatører: Katrine Solvang Larsen, Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Hanne Knudsen; Rikke Toft Nørgaard 
 
 

Referat 

 
 
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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Kategori A Kategori B Kategori C 

- Højest prioriterede 

- Møder samtlige ud-
vælgelseskriterier 

- Lavere prioriterede 

- Møder de fleste udvælgelseskriterier 

 AR opfodres til at knytte uddybende 
kommentarer til projekterne om hvad 
der skal til/mangler for at de evt. kan 
rykke til kategori A (herunder en marke-
ring af hvilke projekter der potentielt kan 
kobles til hinanden) 

- Lavest prioriterede 

- Møder få udvælgel-
seskriterier 

Ansøgningerne blev drøftet og grupperet, og der blev udfærdiget et særligt re-
ferat, der indgik i fakultetsledelsens videre prioriteringer. 
 

3. Årsplan for møder i Akademisk Råd 2016  
 
Akademisk Råd drøftede hvilke overordnede emner, der skal på årsplanen for 
2016. 
 
Følgende emner blev drøftet: 
1) Brug af sociale medier (fagligt, kollegialt og i relation til undervisning)  
2) Humanioras udfordringer og rolle 
3) Kvalitet og forskningsbasering af undervisning  
4) Elitepolitik 
 
Vedrørende brug af sociale medier vil formanden tage kontakt til formand for 
FSU og FAMU for at høre hvilke initiativer de har planlagt. Dekanen oplyste, 
at i forhold til det undervisningsmæssige og brug af sociale medier vil der 
komme et oplæg fra UUA.  
 
Der skal fokus på emner, hvor dekanen efterspørger konkret rådgivning. 
Der skal fokus på kvalitet i relation til specifikke emner, herunder spørgsmå-
let om hvad der er forskningsbaseret undervisning. Emnet tages op efter ar-
bejdet med institutionsakkreditering er slut 
 
Humanioras rolle bør være et emne, evt. som et temamøde og det er vigtigt, at 
det rummer hele Arts. Dekanen oplyste, at der er planlagt et tema om dette på 
Folkemødet i juni. 
Dekanen sagde, at arbejdet med profilering af Arts også bliver et vigtig emne i 
2016. 
 
På mødet den 5. maj 2016 vil der blive fremlagt et forslag til årsplan for resten 
af 2016. 
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4. Udkast til adjunktpolitik  
Punktet blev udsat 
 
 

Punkter til orientering 
 

5. Orientering fra dekanen om: 
- Status vedrørende institutionsakkreditering 
- Status for regnskab 2015, der forventes af ende med et plus på 14 mio. kr. 
svarende til FC3.  
- Bestyrelsens drøftelser om Center for skoleforskning, se denne nyhed: 
http://www.au.dk/#news-7487 
- Oplæg til bestyrelsen om Arts faglige profil. Oplægget skal forelægges besty-
relsen den 26. april, og vil blive forelagt på mødet i Akademisk Råd den 4. 
maj, 
 

6. Næste møde 
Næste møde i Akademisk Råd er 4. maj 2016. Der er fællesmøde med FSU 
fra kl. 12.30 til 13.30 efterfulgt af ordinært møde fra kl. 13.30 til 16.30 
 

7. Eventuelt 
Intet 
 

Lukket sag - beslutning 
 

 
8. Indstilling af æresdoktor  

 
 
Punkter til skriftlig orientering 
 

9. A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. januar 2016 til 31. januar 2016 
 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling 
og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 
 

Navn Titel Institut 
Kristian Buhl Thomsen Da de danske byer blev revet ned – 

Praksis og ideologi i dansk sanerings- og 
byfornyelsespolitik 1939-1983. 

Institut for Kultur og 
Samfund 
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 B: Godkendt referat fra møde den 1. februar 2016,  
Referatet forefindes her: 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Akademisk_Raad_Arts__Referat_0
1-02-2016.pdf 
 

 
 

Mødet sluttede kl. 12 
 

Merete Wiberg, formand  
 

Lone Plougmann Iversen, sekretær 
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