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Referat af mødet i Akademisk Råd den 2. maj 2018 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Punkter til drøftelse 
 

2. Ansættelser 2017 og kvinder i forskning    
Formanden bød velkommen til de 3 institutledere, der deltog i sagens behandling og udbad sig 
kommentarer som indledning fra dem hver især. 
 
DPU: Kønsfordeling over tid har vist et flertal af kvinder, så arbejdet har været at få ansat flere 
mænd. Det er tilfredsstillende, at det er lykkedes generelt, idet der dog er en udfordring på 
ph.d.-rekruttering. 
 
IKS: Der er stor forskel i kønsfordelingen mellem de forskellige afdelinger. Der arbejdes målret-
tet med at få flere kvinder, herunder ved at aktivt at bruge søgekomiteer. 
 
IKK: Umiddelbart en pæn sammensætning, men der indgår også medarbejdere, der nyligt er 
overført fra BSS, hvor der var flest kvinder. Stadig ubalance i lektor/professor kategorien. De 
nye rekrutteringsnormer, der rummer brug af søgekomiteer m.v., kan være med til at fremme 
målet om flere rekruttering af flere kvinder også i disse kategorier. 
 

  
 

Møde den: Onsdag den 2. maj 2018 kl. 13.30-16.00 
Sted: Aarhus bygning 1483, lokale 454 og Emdrup lokale D118 
Emne: 2. møde i Akademisk Råd 
 
Medlemmer : Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen,  
Tobias Aakjær, Hanne Karina Bruun, Krestina V. Christensen,  Birgit Eriksson, 
Stefan Iversen, Niels Nørkjær Johannsen, Dorthe Jørgensen, Jette Baagø Klockmann,  
Anna Marie S. Laulund, Miriam Madsen, Maria K. Møller,  Mark Sedgwick, 
Ning de Coninck-Smith  
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Henrik Nitschke   
 
Afbud:  Hanne Knudsen, Rikke Toft Nørgaard , Eva Gulløv, Marianne Rasmussen 
 
Gæster: Institutleder Claus Holm, DPU, institutleder Bjarke Paarup, IKS og  
institutleder Per Stounbjerg IKK under dagsordens punkt 2. Prodekan Anne Marie 
Pahuus under dagsordenens punkt 3 og 4. 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, referent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Referat godkendt 
31. maj 2018 
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Der var en drøftelse af hvor balancen skal være. Det blev fremført at det ikke var nødvendigt 
med balance i alle afdelinger, men derimod at man skal sikre, at  der ikke er afdelinger, der er 
domineret af det ene køn. 
 
Vedrørende flere kvinder i ledelse er der tradition for , at det er afdelingen,  
der indstiller/vælger afdelingsledere til institutleder, så det kan være lidt tilfældigt 
om det er en kvinde eller en mand. 
 
Der blev spurgt til kønsfordeling på Campus niveau på DPU, hvor der er flertal af kvinder i Em-
drup og et flertal af mænd i Aarhus. Der blev udtrykt ønske om, at materialet viser kønsforde-
ling på såvel afdelings- som campusniveau. Der blev desuden spurgt til hvad erfaringerne er 
med brug af de nye rekrutteringsnormer, herunder ønsket om international erfaring. Dekanen 
svarede, at de nye normer først lige er vedtaget, men at de i relation til bl.a. ønsket om interna-
tional erfaring ikke vil ændre synderligt på praksis, da dette længe havde været i fokus i Arts 
rekrutteringspraksis. 
 
Det blev påpeget, at det er vigtigt at denne diskussion er om ”køn” og at et ønske om  
”diversitet” er handler om meget andet. Dekanen bekræftede, at 1. prioritet måtte være en styr-
ket rekruttering af kvindelige forskere og bedre fordeling på de forskellige anciennitetstrin. 
 
Der var enighed om, at der kan være behov for erfaringsudveksling mellem institutterne 
i relation til hvilke værktøjer der virker i arbejdet med at få flere kvinder i  
forskning/ledelse. 
 
Formanden takkede institutlederne for deltagelse i sagens behandling.  

3. Kvalitet i ph.d. uddannelser og ph.d. årsrapport 
 
Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der deltog i sa-
gens behandling. 
 
Anne Marie Pahuus indledte med at sige, at hun opfatter rapporten om kvali-
tet som en ekstra trivselsundersøgelse. Undersøgelsen laves jævnligt, og det 
er derfor muligt at følge en udvikling. Anne Marie Pahuus har været på besøg 
i alle institutledelser for at drøfte undersøgelsens resultater. 
 
Der var en drøftelse af rapporten om kvalitet og ph.d. årsrapporten i sam-
menhæng. 
 
I drøftelserne blev det blandt andet fremført, at det ikke alene er vejlederens 
job at vejlede og anerkende den ph.d. studerende, men at denne forpligtelse 
også påhviler fagmiljøet.  
 
Der var også klart, at der var lokale forskelle i de problemer, der opleves, og 
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det blev fremført, at det er vigtigt at den ph.d. studerendes forventninger ift. 
de rammer, der er (tid, understøttelse m.m.) er realistiske. 
 
Det blev fremført, at der er brug for at arbejde med ”karriereperspektivet”, og 
at forstå det at være juniorforsker. Herunder blev der efterspurgt støtte til at 
få udlandserfaring (også efter ph.d. forløb). Anne Marie Pahuus oplyste om 
ph.d.-skolens indsats på området. 
 
Der blev spurgt til hvor mange, der  falder ud af ph.d.-uddannelsen? Anne 
Marie Pahuus svarede, at det er yderst få. Flytning af personaleansvaret har 
givet en udfordring – afdelingsleder kommer for sent ind. Afdelingsleder bør 
være mere aktiv i dialog med ph.d.-programlederne. 
 
Sammenligning mellem Arts og AU – det ser ud til at vejlederens intervention 
i ph.d.-projekterne på Arts er mindre end på AU generelt, og at der er en bety-
delig selvstændighed i gennemførelsen af ph.d.-projektet. Anne Marie Pahuus 
mener Arts ikke har et problem her. 
 
Der var en ønske om bedre information – som en del af undervisning – om 
ph.d.-uddannelse, på samme måde som med karrierevejledning. 
 
Formanden takkede Anne Marie Pahuus for deltagelse i punkternes behand-
ling. 
 
  

4. Nye forskningsdagsordner  
 
Dekanen redegjorde for forløbene på de enkelte institutter i forbindelse med 
drøftelse af ”Nye forskningsdagsordner”. 
 

• IKK har drøftet oplægget på møder i Institutledelsen, forskningsudvalg og 
institutforum 

• IKS har drøftet oplægget i forskningsudvalget (vil ligeledes blive drøftet på 
seminar for IKS udvidet ledelseskreds 29. maj. Forud herfor vil hver pro-
gramleder drøfte oplægget i forskningsprogrammet) 

• DPU har drøftet oplægget i Institutledelsen samt skriftligt i forskningspro-
grammer og enheder 

• CUDiM har drøftet oplægget i forskningsforum 
 
Det blev fra forskellig side fremført, at man godt kunne  have brugt mere tid til 
diskussionerne. Det blev endvidere fremført, at processen har været meget 
uigennemskuelig. Det er uklart, på hvilken måde og i hvilket omfang medar-
bejderne på de enkelte institutter ønskes inddraget. Der ønskes derfor en 
mere klarhed og gennemsigtighed i processen, hvis ønsket er at udbrede dis-
kussionen til så mange VIP som muligt på Arts. Derudover er der en uklarhed 
vedrørende, hvad diskussionerne skal føre til. 
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Dekanen foreslog, at emnet blev sat på dagsordenen i Akademisk Råd senere 
på året. Han ville bede institutterne og CUDiM fortsætte dialogen om de mu-
lige nye forskningsdagsordner frem til sommerferien, og ville indgå i en drøf-
telse med BSS om mulighederne for en fælles indsats, hvor det er relevant. 
 
Emnet indgår i en fælles seance som Arts har i samarbejde med BSS på Folke-
mødet. Dekanen noterede, at der i den første opsamling også er kastet forsk-
ningsmuligheder ind i debatten, som ikke nødvendigvis hører til under de rej-
ste temaer i hans forespørgsel til institutterne, men at de jo også kunne vise 
sig at være af værdi. 
 
Dekanen takkede for drøftelsen, og lovede at der nu vil komme en e-mail ud til 
institutterne  om den videre proces. 
 
Punkter til orientering 

5. Orientering fra formand og dekan, herunder: 15.15 
 
- Nyt vedrørende den nationale sprogcenter/sprogstrategi 
KU og AU har besluttet at etablere et nationalt center for fremmedsprog på 
KU hhv. AU mhp. opfølgning på den nationale sprogstrategi. Der er som led i 
sidstnævnte afsat 99 mio. kr. til aktiviteter over 4-5 år. Midlerne deles mellem 
øst og vest. Der er blevet udformet en handleplan for anvendelsen af disse 
midler, hvoraf en del vil omfatte eksterne samarbejdspartnere. Planen ligger 
til godkendelse hos UFM. Sprogstrategien dækker i første omgang primært de 
europæiske sprog. 
Der etableres desuden et småfagsråd under UFM. Dekanen deltager sammen 
med bl.a. de humanistiske dekaner KU og SDU. 
 
- Undersøgelse af forskningsfrihed på AU – iværksat af rektor  
Formanden orienterede om dette. Temaet skal på seminaret for de akademi-
ske Råd i oktober. Dette udsættes måske såfremt undersøgelsen ikke ligger 
klar. 
 
 - Studienævn, anbefalinger fra Udvalget for bedre universitetsuddannelser 
Dekanen oplyste, at det er uvist hvad der vil fremkomme af forslag som op-
følgning på UUU. Forespurgt om holdningen til henvendelsen fra studie-
nævnsformændene på Arts om et forventet indgreb ift. studienævn, svarede 
han, at han allerede havde svaret studienævnsformændene, at fakultetsledel-
sen værdsatte de valgte organers indsats, og ikke så behov for ændringer. Der 
fulgte en drøftelse af muligheden for en melding fra Akademisk Råd, som er 
enige i den kritik af anbefalingen, som er fremført fra studienævnsformæn-
dene på Arts. Man ville eventuelt tage det op med formandsforsamlingen på 
AU. 
 
- Datamanagement på AU  
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Dekanen orienterede om det brev, der er sendt til alle VIP med indskærpelse 
af persondataforordningen. Han oplyste, at Arts taler med de andre universi-
teter, herunder universiteter i udlandet om, hvordan man løser de særlige ud-
fordringer for Arts’ fagligheder på dette område. Fakultetet ville følge udvik-
lingen nøje. Han opfordrede til at rette henvendelse til fakultetets sagkyndige, 
hvis hans brev rejste yderligere spørgsmål. 
 
- Der bliver gåhjemmøde med David Budtz den 20. september kl. 15-16.30 
  

6. Næste møde 
 
Næste møde er den 19. juni  2018. fra kl. 12.00-14.30 
 
 

7. Eventuelt 
 
 Punkter til skriftlig orientering 
 

8 A: Tildeling af ph.d.-grader 
 
Resumé Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstil-
ling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 
Periode: 31. januar til 31. marts 2018 

Navn Titel Institut 
Tina Louise Sørensen Hinsides udkant: Alternative kunstneri-

ske sanseliggørelser af dansk provins i 
perioden 2005-2015 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Nicola Daumann Sacred Landscapes and Economies in 
Urban Contexts. Looking at Movement 
towards Sanctuaries in Late Second 
Temple period Jerusalem and Roman 
Heliopolis 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Thea Skaanes Cosmology Matters - Power Objects, Rit-
uals, and Meat-sharing among the 
Hadza of Tanzania 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Øyvind Lyngseth Strygerspillets Epistemologi Institut for Kultur og 
Samfund 

Keld Skovmand I bund og grund – lærerprofessionens 
didaktik? 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Charlotte Riis Jensen Vejledning af lærere - en samskabende 
proces: Når lærere støttes i at udvikle in-
kluderende læringsmiljøer 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 
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8 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 20. februar 2018 
Bilag: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dags-
ordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_Akademisk_Raad__20-
02-2018_WEB.pdf 
 
8 C: Årsplan for Akademisk Råd 2018 
 
 

20. februar  2018 
 
• Velkomst til nye medlemmer og orientering om rådets ar-

bejde  
• Årsplan for 2018 
• Strategiske rammer – afrapportering til AU 
• EDU-IT 
2. maj 2018 – Fælles møde med FSU 
• Regnskab 2018 FC1  
• Arts’s langsigtede økonomi 
 
2. maj 2018  
• Ansættelser i 2017 og status for flere kvinder i forskning  
• Demokratisk sammenhængskraft, nye forskningsområder  
• Kvalitet i ph.d.- uddannelser  
• Ph.d. rapport  
19. juni 2018 
• God tone  
• Datamanagment  
• Open Access 
• Anbefaling fra Udvalget for bedre universitetsuddannelser 
25. september 2018 – aflyses måske  
• Status Campus 2.0  
11. oktober – 12. oktober 2018 
Seminar for de akademiske råd, Sandbjerg 
12. oktober 2018  
22. oktober 2018 - Fælles budgetseminar med FSU 
 
22. oktober 2018 
• Kvalitet i uddannelse og forskning, herunder adjunkt pæ-

dagogikum 
• ”Et stærkere Arts” 
18. december 2018 
• Evaluering af Akademisk Råds arbejde i 2018 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_Akademisk_Raad__20-02-2018_WEB.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_Akademisk_Raad__20-02-2018_WEB.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_Akademisk_Raad__20-02-2018_WEB.pdf
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Emner om Håndtering af sager i relation til #metoo-bevægel-
sen og Udredning vedr. forskningsfrihed vil blive taget op så-
fremt der kommer udspil fra AU 

 
 

Mødet sluttede kl. 16.00 
 

Merete Wiberg 
Formand 

 
Lone Plougmann Iversen 
Referent 
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