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Referat af møde i Akademisk Råd den 18. juni 2019 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Punkt til drøftelse 
 

2. LUKKET PUNKT Indstilling af ændret uddannelsesudbud  
Formanden bød velkommen til studieleder Liselotte Malmgart, der på vegne 
af institutleder Bjarke Paarup deltog i sagens behandling.  
Liselotte Malmgart redegjorde for baggrunden for beslutningen om at ændre 
på uddannelsesudbuddet på IKS.  
AU har i en årrække oppebåret en småfagsbevilling til bosnisk-kroatisk-ser-
bisk (BKS). Det nynedsatte småfagsråd har i november 2018 besluttet, at 
denne småfagsbevilling bortfalder. IKS anser det ikke uden denne bevilling 
for muligt fortsat at opretholde et uddannelsesudbud med meget få stude-
rende. Lukningen af Religious Roots of Europe er besluttet i samråd med uni-
versitetsledelsen i forbindelse med forhandlinger om international dimensio-
nering på AU. 
 
Der var en drøftelse af konsekvenser for de studerende og deres muligheder 
for at gennemføre deres uddannelse – f.eks. hvis de af forskellige grunde 
skulle blive forsinkede. Det blev oplyst at de studerende har samme maksi-
male studietid som andre studerende og de muligheder der kan være for evt. 
dispensation til forlængelse 

  
 

Møde den: Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 9.00-11.30 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 21-23 , Emdrup D118 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.3/2019) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Hanne Bruun,  
Birgit Eriksson, Julie Goodall, Eva Gulløv,  Sissel Hansen, Stefan Iversen, Malene Jensen, 
Dorthe Jørgensen, Niels Nørkjær Johannsen, Hanne Knudsen, Mark Sedgwick, 
Pernille Thomsen, Rikke Toft Nørgaard  
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Henrik Nitschke 
  
Gæster: Studieleder Liselotte Malmgart, IKS deltager i punkt 2 , prodekan Anne Marie 
Pahuus deltager i punkt 3 og 4, prodekan Niels Lehmann deltager i punkt 5 
 
Afbud:  Cecilie Rimdal,  Jannik Wiggers,  Miriam Madsen 
 
Lone Plougmann Iversen (referent) 
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Der blev spurgt ind til de personalemæssige konsekvenser af beslutningen. 
Som det fremgik af det fremsendte materiale er dette behandlet i overens-
stemmelse med de personalepolitiske retningslinjer på AU, og forelægges ikke 
for Akademisk Råd. 
 
Dekanen takkede for drøftelsen, og vil nu med sin anbefaling sende Bjarke 
Paarups indstilling videre til rektor. 
 
Formanden takkede Liselotte Malmgart for deltagelse i sagens behandling. 
 

Punkt  til orientering 
 

3. Oprettelse af  Center for Humanities Computing (CHC)  
Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der deltog i 
dette og det efterfølgende punkt. 
 
Fakultetsledelsen oprettede pr. 1. februar 2019 Center for Humanities Com-
puting (CHC).  
 
CHC skal :   
 
• Fremme brugen af digitale teknologier på tværs af alle områder på fakultetet 
ved at tilbyde: 
• Forestå forskningsbaseret udvikling og support af it-løsninger til forsk-
ningsprojekter. 
• Tilbyde rådgivningstjenester i alle faser af et forskningsprojekt. 
• Rådgive om løsninger og budgettering i forhold til infrastruktur som led i 
forskningsansøgninger og projekter. 
• Yde uddannelse i digitale metoder og kompetencer for forskere og forsker-
grupper. 
• Formidle viden og tilskynde til brug af digitale teknologier i forskningsakti-
viteter. 
• Fungere som one-stop-shop til forskningsrelateret databehandling inden for 
fakultetet (herunder eScience, forskningsdataadministration). 
• Etablere og vedligeholde netværk og samarbejde med relevante nationale og 
internationale partnere og infrastrukturudbydere. 

 
Der blev spurgt ind til hvordan dette center relaterer sig til de aktiviteter, der 
allerede foregår. Det er meningen, at CHC med tiden skal blive det sted, hvor 
alt samles. 
 
Der blev spurgt om, hvordan man har fundet medlemmerne til styregruppen. 
Hvert institut er blevet bedt om at udpege en repræsentant. 
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Punkter til drøftelse 
 

4. Arbejdet i fakultetets informationssikkerhedsudvalg (FISU), her-
under open access og datamanagement   
 
Anne Marie Pahuus fortalte om arbejdet i FISU, hvor hun er indtrådt som for-
mand og som medlem af det centrale informationssikkerhedsudvalg på AU. 
 
På fakultetsniveau er datamanagement blevet en del af arbejdet i FISU. Det er 
først for alvor kommet i gang efter at opgaverne omkring GDPR er faldet på 
plads.  
 
Anne Marie Pahuus sagde, at konkrete spørgsmål i relation til datamanage-
ment kan rettes til CHC, hvor man vil får råd og vejledning, herunder i for-
hold til GDPR-sikker datamanagement. Hvis der er yderligere spørgsmål i re-
lation til GDPR har fakultetet sin egen Databeskyttelseskoordinator, se mere 
her: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyt-
telse/kontakt/. 
 
Der var en drøftelse af arbejdet med Open Access. Der blev givet udtryk for, at 
der er brug for en bedre kommunikation til/fra biblioteket i relation til hvilke 
opgaver, som biblioteket varetager i relation til opgaven, ligesom der blev 
spurgt til prioriteringen af opgaven. Dekanen sagde at intentionen har været, 
at opgaven var understøttet af bibliotekets ekspertise og at VIP skal bruge så 
lidt tid som muligt på opgaven. Han opfordrede til, at der kommer tilbage-
meldinger med forslag og ønsker i forhold til OA til Anne Marie Pahuus og 
biblioteksudvalget. 
 
Formanden takke Anne Marie Pahuus for deltagelse i de 2 sager. 
  

 
1. Eliteinitiativer - drøftelse  

Formanden bød velkomme til prodekan Niels Lehmann, der deltog i sagens 
behandling. 
 
Niels Lehmann startede med at redegøre for, at med talentbekendtgørelsen 
fra 2015, Regeringens udspil fra januar 2019 og indkaldelsen af ansøgninger 
om puljemidler med frist i august 2019 er overvejelserne om talent-/elitefor-
løb på Arts blevet genaktualiseret. 
 
AU har på universitetsniveau besluttet, at universitetet fremsender et ikke 

https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/kontakt/
https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/kontakt/
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nærmere defineret antal ansøgninger til Uddannelses- og forskningsministe-
riet til fristen d. 29. august. 
 
Fakultetsledelsen på Arts har truffet beslutning om at arbejde for en model 
for talent-/eliteforløb på Arts med udgangspunkt i det til mødet fremsendte. 
 
Forslaget har været drøftet i Uddannelsesforum Arts (UFA) og på møde i maj 
i Arts’ Advisory Board. Dekanen ønsker input fra Akademisk Råd, inden et 
endeligt forslag fremlægges for fakultetsledelsen til beslutning den 27. juni 
2019. 
 
Der er i forslaget lagt op til en model, der hviler på to typer af aktiviteter mhp. 
talentudvikling: 

• Særlige sommerskole initiativer 
• Skriftlige besvarelser af stillede opgaver efter en logi, der minder om 

prisopgaver 
 

På baggrund af det fremsendte oplæg og Niels Lehmans gennemgang var der 
en diskussion, hvor følgende emner blev vendt: 

 
• Sommerskole er måske socialt skæv? Det er er valgt som en mulighed for at 

undgå ekstra pres i løbet af de almindelige semestre.  
• Man skal passe på med at bruge første-års-karakterer som adgangskriterie, 

idet dette risikerer at være socialt skævt, så studerende fra en akademisk bag-
grund har bedre muligheder end andre. 

• Kunne man bruge forskningsprogrammerne mere aktivt, så man dels får 
størst muligt udbytte af aktiviteter, der allerede pågår og dels i højere grad in-
tegrerer de studerende i reel forskning. Endvidere vil man derved undgå risi-
koen for på forhånd at frasortere de studerende, der skal bruge sommerferien 
til andre gøremål? 

• hvad vil det gøre for kulturen og kvaliteten på studierne, når man begynder 
med den konkurrence, der ligger i at arbejde med elite - kommer der et A- og 
et B-hold? 

• Er der mulighed for ekstra SU som del af eliteforløb? Det er der ikke. 
• Hvordan vælges ”de bedste”? Kunne man undgå selektion og lave åben ind-

gang? Der var enighed om, at det gælder om at skabe en model, der i videst 
muligt omfang gør det muligt for studerende med høj motivation at deltage i 
programmet. Endvidere vil det kunne skabe rammer for, at studerende på 
kryds og tværs kan skabe synergi, hvilket er vigtigt, når eliteforløb både hand-
ler om forskning og iværksætteri. 

• Det er vigtigt at have fokus på fastholdelse – da de studerende vil vælge sær-
lige aktiviteter fra når/hvis de bliver pressede. 
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5. Hvis Arts får penge fra statens pulje, vil der være tale om støtte til opstart, 
men det gælder om at skabe en model, der ikke er unødigt omkostningstung, 
så udgiften på lidt længere sigt holdes i ro. 

6. Der blev spurgt til, hvorvidt alle fakulteter skulle søge. Dette er tilfældet. 
 
Dekanen takkede for de indspil og kommentarer, som rådet kom med. Disse 
svarer langt hen af vejen til det, som det tidligere Akademiske Råd kom med i 
2015. Bemærkningerne vil indgå i arbejdet med at færdigøre en model for ta-
lentudvikling på Arts. 
 
Formanden takkede Niels Lehmann for deltagelse i sagens behandling. 
 
 

6. Normer for rekruttering – opfølgning 2018  
Universitetsledelsen vedtog den 24. januar 2018  Normer for rekruttering af 
fastansat videnskabeligt personale og den 9. januar 2019 nøgletal til opfølg-
ning på normerne. Det er også  vedtaget, at der skal ske en årlig opfølgning. 
 
Denne opfølgning er for 2018 sket den 2. april 2019 i Udvalget for Forskning 
og Eksternt Samarbejde og i Universitetsledelsen den 24. april 2019. 
 
Dekanen oplyste, at universitetsledelsen ønsker, at opfølgningen drøftes i de 
akademiske råd, og lagde op til, at denne drøftelse fremover sker samtidig 
med den årlige opfølgning på ansættelser på institutter, hvor institutlederne 
deltager. Han føjede nogle bemærkninger til det foreliggende datamateriale 
om bl.a. kønsprofil og professorater, og bemærkede, at nogle af de udviklings-
tendenser, som materialet viste, havde deres begyndelse før normerne, men i 
øvrigt stemte vel overens dermed. Han betonede det væsentlige i, at institut-
ledernes erfaringer og indtryk fra årets ansættelser fremover  blev inddraget i 
Rådets drøftelser, og udtrykte sin anerkendelse af det store, seriøse arbejde, 
som alle involverede lagde i bedømmelses- og ansættelsesprocesserne. 
 
I opfølgningen vil der fremover blive tilføjet hvor ofte, der foregår genopslag 
af stillinger. I statistikken fra AU dækker begrebet ”kvalificerede ansøgere” 
over de, der er shortlistede. Arts vil i vores egen statistik også opgøre det kon-
krete antal ansøgere til stillingerne. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer til opfølgningen. 

 
Punkter til beslutning 
 

7. Høring i relation til initiativer vedrørende forskningsfrihed  
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Med mail af 30. maj har AU fremsendt anmodning om kommentarer til di-
verse initiativer i relation til udmøntning af initiativer til styrkelse af forsk-
ningsfriheden på Aarhus Universitet. 
 
Materialet er fremsendt til Akademisk Råd den 31. maj 2019. 
 
Sagen blev fremlagt med henblik på, at rådet kan beslutte, om de ønsker at 
fremsende kommentarer og i den forbindelse hvordan der udarbejdes et hø-
ringssvar. 
 
Rådet havde ingen kommentarer til forslagene, men bad om, at der udformes 
en form for diagram, der formidler hvor man skal gå hen med hvilke sager/te-
maer 
 

Punkter til orientering 
 

8. Orientering fra formand og dekan, herunder:  
- Strategiarbejde 
Bestyrelsen har tilsluttet sig de overordnede linjer i strategien for AU, 
og høring starter ultimo august 2019. 
- Møde i Arts's Advisory Board 23. - 24. maj 2019 
Dekanen orienterede om mødets indhold og forløb. 
- Campus 2.0 
Dekanen orienterede om at der foregår overvejelser om bygninger på Ka-
trinebjerg, og at IKK bør have en drøftelse af visioner for Katrinebjerg – 
også i relation til, at der kun kommer 2 nyt fakulteter ved ST delingen. 
 
 
- Nedsættelse af diversitetsudvalg på Arts og AU 
Dekanen orienterede om nedsættelse af diversitetsudvalg på Arts og på 
AU. 
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/arti-
kel/arts-diversitetsudvalg-er-nedsat/ 
https://medarbejdere.au.dk/strategi/diversitetsudvalg/ 
 

9. Næste møde 
 
Næste møde er den 27. september 2019 fra kl 9.00 til 11.30. Mødet afholdes 
på Sandbjerg Gods i forbindelse med seminar for de akademiske råds den 26. 
september 2019. 
 

10. Eventuelt 
Formanden spurgte rådet, om de havde ideer til temaer til akademisk råds semi-
nar i september måned. Planlægningen af dette er lige startet. Bæredygtighed på 
AU blev fremsat som forslag. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/arts-diversitetsudvalg-er-nedsat/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/arts-diversitetsudvalg-er-nedsat/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/diversitetsudvalg/
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 Punkter til skriftlig orientering 
 

11 A: Tildeling af ph.d.-grader 1. april 2019 til 31. maj 2019 
 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige 

 indstilling og tildelt 
ph.d.-graden for neden-
nævnte afhandlinger: 
Navn 

Titel Institut 

Sandra Boss Tuning the Ear – Exploring Conditions 
and Conceptions of Hearing 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur  

Nanna Inie How Interaction Designers Use Tools to 
Manage Ideas and What We Can Learn 
from it 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Júlia Machado Art Film and The Poetics of Transgres-
sion: A Practice-Based Investigation 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Ida Karina Brændholt 
Lundgaard 

Museum Atmospheres. Embodiment in 
Responsive Environments 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Sarah Mygind Børnelitteratur i transmedial bevægelse Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Heidi Agerbo Pedersen A Theoretical Description of the Opera-
tive Function and its Implementation in 
the Conceptualisation of Danish Lexico-
graphical Tools in Physical Training 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Rasmus Skovgaard Ja-
kobsen 

Adel mellem Gud og folk efter reformati-
onen. Adelsvældens øvrighedsideologi 
belyst gennem de publicerede ligprædi-
kener 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Mads Einar Nielsen Fra Mørke til Lys: Socialdemokratiets 
organisation og propaganda i mellem-
krigstiden 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Simon Nygaard Poetry as Ritual in Pre-Christian Nordic 
Religion 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Mattias Skat Sommer Envisioning the Christian Society: The 
Social Thought of Niels Hemmingsen as 

Institut for Kultur og 
Samfund 
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a Theological Contribution to Ordering 
Sixteenth-Century Denmark 

Lisbeth Aaskov Falch Det er ikke vores patient! - en kulturteo-
retisk og kulturhistorisk analyse af be-
tydningen af sygehusvæsenets indret-
ning for gamle medicinske patienters 
indlæggelsesforløb med Holbæk Syge-
hus som eksempel 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Marie-Louise Molbæk Skrivning i skolen som autentisk praksis 
– potentialer og udfordringer: Udvikling 
og afprøvning af et didaktisk design med 
udgangspunkt i retoriske situationer 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Bent Sortkær Feedback, elevperspektiver og ulighed i 
skolen 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Anne Mette Buus Viden der virker. En etnografisk under-
søgelse af forbindelser mellem små-
børnspædagogik og evidensbaseret me-
tode 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

1.  
 
11 B: Godkendt uddannelsesrapport  
Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd med FAMU/FSU  den 30. april 2019 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_faellesmo-
ede_om_OER119_FSU_FAMU__og_AR_30-04-19.pdf 
 
11 C: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 30. april 2019 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad__30-04-
2019.pdf 
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