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Referat af mødet i Akademisk Råd den 23. oktober 2018 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagordenen blev godkendt 

 
Punkter til drøftelse 
 

2. Nye forskningsdagsordner  
Formanden bød velkommen til Bjarke Paarup, Per Stounbjerg, Claus Holm, 
Anne Marie Pahuus og Lotte Holm, der deltog i sagens behandling. 
 
Dekanen redegjorde for baggrunden. Der har ikke været tale om en fakultets-
bred udmelding om ønsker om forskningssatsninger, men om mulige indspil 
til konkrete temaer inden for et givet emne. Han udtrykte glæde over de 
spændende, fremsendte ideer, og præciserede at der var tale om en kortlæg-
ning af interesser inden for et felt, men ikke en forskningsprioritering. Ideer 
og større initiativer fra andre felter ville naturligvis som hidtil kunne tages op. 
 
De 3 institutledere knyttede korte kommentarer til det fra deres institut frem-
sendte. 
 
Dekanen bad om Akademisk Råds holdninger til hvilke temaer, der skulle 
bringes videre til BSS med henblik på eventuelle samarbejdsmuligheder.  
 
Udover sådanne projekter vil der også være emner, som Arts selv kan bringes 
i spil i forhold til fonde m.m.  
 

 
  
 

Møde den: Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 12.30-15.00 
Sted: Aarhus bygning 1483, lokale 454 og Emdrup lokale D118 
Emne: 5. møde i Akademisk Råd 
 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Tobias Aakjær, Hanne   
Krestina V. Christensen, Goodall, Eva Gulløv, Stefan Iversen, Niels Nørkjær  
Johannsen, Dorthe Jørgensen, Anna Marie S. Laulund, Maria K. Møller, 
Mark Sedgwick, Rikke Toft Nørgaard 

Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Henrik Nitschke  
 
Afbud: Birgit Eriksson, Julie Goodall, Miriam Madsen, Marianne Rasmussen , 
Hanne Knudsen 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, referent 
 
Gæster: Bjarke Paarup, Per Stounbjerg og Claus Holm deltog under punkt 2. 
Lotte Holm og Anne Marie Pahuus deltog under punkt 2 og punkt 3 
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Der var en drøftelse af, hvordan man kan ”komme med” i projekterne. Der vil 
ikke fra fakultets side blive gjort noget for at få flere med i projekterne.  
 
Det blev fremført, at forslagene alle sammen kommer fra allerede eksiste-
rende konkrete samarbejder. Dekanen opfordrede til, at man deler de forelig-
gende forslag til emner på fakulteterne.  
 
Der bliver først bedt om mere udfoldede projektbeskrivelser, hvis der er skabt 
interesse f.eks. fra en fond. 
 
Akademisk Råd pointerede vigtigheden af ikke at skabe en modsætning imel-
lem traditionsbevarende og fremadrettet arts-forskning (klassisk vs. sam-
fundsvendt arts eller grundforskning vs. anvendt forskning), som om nu kun 
det sidstnævnte har værdi. 
 
Dekanen takkede for drøftelserne og rådgivningen. Han vil nu tage emner 
med til BSS. Akademisk Råd vil blive holdt orienteret om det videre forløb. 
 
 

3. Datamanagement  
 
Anne Marie Pahuus redegjorde for organiseringen af arbejdet med GDPR 
(den europæiske persondataforordning) på Arts, og oplyste, at man samar-
bejder med de andre humanistiske fakulteter herom. Hun sagde, at de res-
sourcer, der anvendes inden for området, skal stå i et fornuftigt forhold til ud-
byttet, men at dette arbejde under alle omstændigheder kommer til at fylde 
mere end tidligere.  
 
I den forbindelse nævnte Anne Marie Pahuus også, at der er sket en ændring 
på Arts, hvor FISU (fakultetets informationssikkerhedsudvalg) er ny-konsti-
tueret med prodekan for forskning som formand. Det bliver et organ for både 
informationssikkerhed, databeskyttelse og forsknings-datamanagement. Der 
lægges desuden op til fælles møder mellem dette organ og biblioteksudvalget. 

Arts har ansat en databeskyttelseskoordinator, der arbejder tæt sammen med 
AU’s DPO (data protection officer).  Der har på Arts i løbet af august måned 
været arrangeret og afholdt informationsmøder på alle institutter om de for-
pligtigelser som persondataforordningen pålægger AU og forskerne. 

Der blev orienteret om, at der arbejdes på en styrkelse af understøttelsen af 
brugen af digitale metoder i forskningen med etablering af en enhed på Arts, 
der kan yde bistand på projekter med en digital dimension. Enheden forven-
tes at være etableret i løbet af foråret 2019. 

Der er desuden Arts-repræsentation i universitetets e-scienceudvalg, som har 
ansvaret for udveksling om brug af HPC på AU.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/informationssikkerhedsudvalget-fisu/
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Der skal gøres en indsats for bredere adgang (open access) til publikationer 
skrevet af vores forskere. Nu hviler det på PURE, men muligheden for Acade-
mia.eu blev drøftet og dog afvist pga. faren for fremtidig betalingsmur. Der er 
planer om en science cloud på europæisk plan (EOSC). Det blev fremført, at 
det er lidt usikkert, hvordan det skal gribes an for at sikre større ”open ac-
cess”. Der er et dilemma mellem ”vil du læses” eller ”vil du publiceres”?  
 
Der er mulighed for, at bibliotekets medarbejdere kan komme ud og fortælle 
om open access. 
 
Dekanen bemærkede, at man fra fakultetets side – i erkendelse af de mange 
store, samtidige indsatser på andre områder – hidtil havde været tilbagehol-
dende med omfattende initiativer på dette område, men at det fremover ville 
være nødvendigt at styrke indsatsen for mere open access til fakultetets forsk-
ning. 
 

4. Forberedende strategisk drøftelse 2018-2019  
Dekanen orienterede om forventningerne til den kommende strategiproces på 
AU. Der foreligger ikke en officiel udmelding endnu fra AU om processen, 
men det forventes, at der i 2. halvår af 2019 vil komme et udkast til en ny AU 
strategi. Det vides ikke, om der vil være forventning om, at der skal laves fa-
kultetsstrategier.  
 
Dekanen gav udtryk for, at det under alle omstændigheder ville være nyttigt, 
at man frem til medio 2019 indleder en dialog i fakultetets organer om for-
ventninger til større udfordringer og muligheder i fakultetets langsigtede ud-
vikling. Dekanen bemærkede, at det samtidig ligger klart, at f.eks. rammekon-
trakten og de økonomiske forudsætninger allerede fastsætter vigtige rammer 
for fakultetets virke og fremtidige målsætninger. Han gav udtryk for, at en 
stabil og fremtidssikret økonomi var det strategiske fundament, som alle ind-
satser måtte bygge på.  
 
Han forventede ikke proces, hvor institutterne skal udforme institutstrate-
gier, som spejler fakultetets strategi, men derimod en betydelig frihed til in-
stitutternes egne strategiske overvejelser. Han forventede heller ikke, at en 
fremtidig fakultetsstrategi vil indeholde prioritering af bestemte videnskabe-
lige felter, men at fokus være på tværgående opgavefelter – som f.eks. inter-
nationalisering eller digitalisering.  
 
Flere af Akademisk Råds medlemmer gav udtryk for ønske om at bidrage til 
en sådan strategisk refleksion, og for interesse for, at man også drøftede for-
ventningerne til de forventede forandringer i forsknings- og uddannelses-
landskabet i Danmark. Dekanen takkede, og gav udtryk for, at han så frem til 
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de kommende drøftelser herom i Akademisk Råd i foråret 2019.  
 

 
Punkter til orientering  
 

5. Orientering fra formand og dekan, herunder:  
 
- Dimensionering af engelsksprogede uddannelser 
Dekanen oplyste, at der foregår forhandlinger med ministeriet og at rektora-
tet står for disse forhandlinger. 
- Småfagsordning 
Dekanen orienterede om fremsendelse af forslag til fag omfattet af småfags-
ordningen.  
-Formanden erindrede om mødet med David Budtz den 30. oktober kl. 15 til 
16.30 
-Formanden orienterede om mødet mellem de akademiske råds formandskab 
og bestyrelsen. Materialet fra de akademiske råd er fremsendt fra Forman-
den. Temaet for mødet med bestyrelsen var primært undersøgelsen omkring 
forskningsfrihed. Der vil i slutningen af januar blive afholdt en offentlig pa-
neldebat i forbindelse med fremlæggelse af resultaterne af undersøgelsen 

Derudover blev professoratspolitik og emnet om ”demokrati og dannelse” 
vendt.  
 

6. Næste møde 
 
Næste møde er den 18. december i forbindelse med seminar for de akademi-
ske råd på Sandbjerg. 
 

7. Eventuel 
Det blev bekræftet, at de studerende, som aftalt på mødet i Akademisk Råd 
den 25. september, laver et udkast til svar vedrørende Campus 2.0. 
 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 

8 A: Tildeling af ph.d.-grader 1. september til 30. september 2018 
Emne: Orientering om tildeling af ph.d.-grader. 
 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og 
tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 

Navn Titel Institut 
Lone Slot Nielsen Kritik og engagement. En undersøgelse 

af K.E. Løgstrups kulturforståelse 
Institut for Kultur og 
Samfund 
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Aymeric Daval-Markus-
sen 

Reconstructing Creole Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

 
 
8 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 25. september 2018 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_25-09-
18.pdf 

 
 

 

Mødet sluttede kl. 15.00 
 
 

Merete Wiberg 
 

Formand 
 

Lone Plougman Iversen 
 

Referent  
 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_25-09-18.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_25-09-18.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_25-09-18.pdf
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