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Referat af mødet i Akademisk Råd den 2. februar 2015, godkendt 8. april 
2015. 
 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder velkomst og præsentation af 
Akademisk Råds medlemmer samt orientering om rådets arbejde 
 
Dekanen indledte mødet og dagsordenen blev godkendt. 

Dekanen bød velkommen til nyt medlem: Leonardo Cecchini, der erstatter 
Per Stounbjerg og til 4 nye studerende: Lieve Vermeulen, Helge Mørch Sune-
son, Alice Sahinkuye og Pernille Bruun Madsen.  

Derefter fulgte en præsentation af rådet.  
 
Dekanen orienterede kort om rådets arbejde herunder om, at forretningsor-
den, referater af møder m.m. kan ses på denne adresse: 
 
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-
raad/ 
 
Desuden kan arbejdet i fakultetsledelsen følges på denne side: 
 
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/om-
arts/fakultetsledelsen/ledelsesmoeder/ 

Møde den: Mandag den 2. februar 2014 kl. 12.30-15.30 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015, Emdrup lokale 219  
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 1/2015) 
 
Medlemmer: Johnny Laursen (konst. dekan) Svend Andersen, Martijn van Beek, Hen-
rik Bødker, Søren Christensen, Christian Dalsgaard, Niels Christian Hansen, Nina Javette 
Koefoed, Jeppe Læssøe, Pernille Bruun Madsen, Alice Sahinkuye, Karen-Margrethe Si-
monsen, Helge Mørch Suneson, Lieve Vermeulen 
 

  
Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting, Bente Kejser 
 
Afbud: Sarah Robinson, Karen-Margrethe Simonsen, Jens Erik Kristensen 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
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Der sendes mail til rådets medlemmer forud for formøder om dagsorden mel-
lem formand og dekan, således at medlemmer har mulighed for at komme 
med forslag til emner til dagsordenen. 
 
Dekanen oplyste, at en del sager afklares ved skriftlig høring, f.eks. tildeling 
af ph.d.-grader. Hvis man ikke siger noget imod en indstilling betragtes det 
som accept af indstillingen. 
 
Kommunikation mellem møderne foregår primært via mail. 
 
Dekanen gjorde opmærksom på, at der kan være lukkede sager, som er helt 
fortrolige f.eks. i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg, hvor 
navne på ansøgere fremgår eller som i dag ved udpegning af æresdoktor. 
 
Eventuelt fortroligt materiale, der er udskrevet, skal efterfølgende makuleres. 
 
Derudover forventes respekt for, at der i mødet tales i et fortroligt rum. 
 
Det blev besluttet, at formand og om muligt dekan, deltager i mødet i Em-
drup 1 gang pr. semester, i år på april og på september mødet.  
 

2. Valg af formand 
Dekanen orienterede om, at formand Per Stounbjerg er udtrådt af Akademisk 
Råd pr. 31. januar 2015, og er erstattet af sin stedfortræder Leonardo Cecchi-
ni. 
 
Ifølge universitetslovens § 15, stk. 5 skal Akademisk råd vælge en formand 
blandt rådets medlemmer. Af forretningsorden for Art Akademiske Råd stk. 2 
fremgår at: ”Akademisk råd vælger en formand blandt de valgte repræsentan-
ter for det videnskabelige personale. Dekanen kan ikke vælges som formand. 
 
Svend Andersen foreslog Nina Koefoed, der blev enstemmigt valgt. Forman-
den overtog herefter ledelse af mødet. 
 
 

3. Godkendelse af referat fra møde den 16. december 2014 
Referatet fra den 18. december 2014 er sendt i høring til Akademisk Råd den 
7. januar 2015. 
 
Referatet blev godkendt med enkelte tilføjelser. 
 

4. Inddragelse af TAP fra det administrative center  
På mødet i Akademisk Råd den 16. december 2014 blev det foreslået under-
søgt, hvorvidt en TAP repræsentant fra ACA kunne tilbydes en observatør 
post i Akademisk Råd. Dette skete under henvisning til, at medarbejderne i 
ACA nu er en del af Arts, og allerede har fået en observatørpost i fakultetets 
samarbejdsudvalg. 
 
Det har vist sig, at det ikke er muligt at øge antallet af TAP observatører i 
Akademisk Råd, da det af AU’s vedtægt § 22, stk. 6 fremgår at: ”Af og blandt 
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det teknisk-administrative personale vælges 3 observatører til det akademiske 
råd.” 
 
Et mulighed kunne være, at tilbyde en repræsentant for ACA at deltage som 
gæst i behandling af sager, som af formanden og dekanen vurderes af være re-
levante for medarbejderne i ACA.   
 
Det blev besluttet, at anmode LSU i ACA om at udpege en fast person, som så 
vil blive indbudt som gæst i relevante punkter. 
 

5. Årshjul for 2015 
 
Blandt andet på baggrund af drøftelserne på mødet i Akademisk Råd den 16. 
december 2014 om rådets arbejde i 2014 var vedlagt et udkast til årshjul for 
2015.  
 
Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig ”bruttoliste”, da der i løbet 
af året kan opstå sager, der må prioriteres, hvorved planlagte sager må flyttes. 
Der gives en orientering om evaluering af ph.d. uddannelsen, når det er rele-
vant tidsmæssigt. 
 
Status vedrørende ansættelsesprocedurer efter universitetsledelsens udmel-
ding skal medtages. 
 
Formanden foreslog, at Arts arbejde med ligestilling skulle på mødet i april. 
Der var tilslutning til dette, idet Dekanen sagde, at man burde tage bestik af 
andre aktiviteter, der er i gang, herunder aktiviteter på AU. 
 
På mødet i juni skal der være en første drøftelse af, hvordan diskussionen af 
”identitet” skal foregå til efteråret. 
 
Mødet om sociale medier tænkes som et større møde med deltagere udenfor 
Akademisk Råds rammer. 
 
Videnudveksling kommer på som et særskilt punkt på mødet den 16. septem-
ber, hvor der også drøftes kommunikation. 
 
Der kommer et punkt på et møde i efteråret om ”kvalitet i uddannelserne” 
 
Der indlægges et punkt på december mødet, hvor status på evaluering af 
forskningsprogrammerne forelægges. 
 
Med disse tilføjelser blev årshjulet vedtaget.  
 

Punkter til drøftelse 
 
6. Evaluering af forskningsprogrammer  

 
 
Dekanen indledte mødet med at sige, at formålet med punktet var, at Akade-
misk Råd tog en indledende drøftelse af, hvorledes en evaluering af forsk-
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ningsprogrammerne på Arts mest hensigtsmæssigt gennemføres i 2015, her-
under hvordan den bedst understøtter den fremtidige, fleksible forskningsor-
ganisering på Arts (jf. Fakultetsledelsens beslutningspapir den 12.12 2014).  
 
I punktform blev følgende synspunkter fremført: 
 
Man kunne overveje en ekstern evaluering. Dekanen svarede, at han fandt det 
naturligt med en ”intern” rammesætning, men at udførelsen kan være eks-
tern. 
 
Hvordan skal evaluering af programmer skilles fra evaluering af forskning? 
 
Det kan være vigtigt at vende tilbage til grunden til etablering af forsknings-
programmer og evaluere på, om visionen er opfyldt. 
 
Der blev stillet spørgsmål ved omfanget af de ressourcer, der skal bruges til 
en evaluering i relation til, at der allerede er truffet beslutning om at ændre 
formen for forskningsorganisering. 
 
Hvad er det programlederne har gjort der hvor programmerne har været en 
succes? Det er vigtigt have fokus på det der har virket. 
 
Hvordan har programmerne fremmet det tværfaglige? 
 
Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er evaluering bagudrettet og hvad 
det er, man gerne vil fremover strategisk/politisk. 
 

Tilfredshed med forskningsprogrammer er ikke nødvendigvis det samme, som at 
programmerne virker.  
 
Det blev fremført, at det bliver vigtigt at involvere de menige forskere i evaluerin-
gen og spørge til hvad de mener at have fået ud af at deltage i forskningspro-
grammerne og ikke kun spørge forskningsprogramlederne.  
 
 
På mødet i Akademisk Råd den 8. april vil prodekanen for forskning deltage 
og komme med et forslag til rammer, proces m.m. Dekanen bemærkede, at 
det var muligt, at institutterne ville foretrække forskellige typer fremtidig 
forskningsorganisering, og at evalueringen evt. kunne tage højde for dette. 
Han noterede samtidig, at det er en fakultetsevaluering, således at de over-
ordnede rammer er fastsat af fakultetsledelsen i konsultation med Akademisk 
Råd. 
 

7. Proces for MSO opslag 2015 
 
I forbindelse med drøftelser med Akademisk Råd og FSU om anvendelse af 
de strategiske midler i budget 2015 blev det i efteråret 2014 vedtaget at gen-
nemføre en intern opslagsrunde med henblik på besættelse af op til 5 MSO-
professorater pr. institut. Der er i den strategiske pulje afsat 750.000 kr. til 
formålet, idet der regnes med 100.000 kr. pr. professorat, dog kun med ½ 
års effekt i 2015. 
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Der var til Akademisk Råds drøftelse forelagt et udkast til en proces, der klar-
gør kriterier og betænker behovet for inddragelse. 
 
Der blev spurgt til timingen, ikke mindst at ansøgningsfrist er 1. marts.  
Der var argumenter for og imod Akademisk Råds rolle i forhold til institut ni-
veauet. 
 
Det blev fremført at institutternes forskningsudvalg bør være med til en prio-
ritering inden ansøgninger sendes til Akademisk Råd.  
 
Det er uklart, hvad man søger på. Hvor kommer alle de 3 elementer udover 
forskning fra professoratspolitikken ind i vurderingen?  
 
Det børe fremgå af opslagene, at der kan være projekter fra uddannelses- og 
videnudveksling. 
 
Dekanen ville bringe synspunkterne videre til de 3 institutledere med henblik 
på udarbejdelse af den endelige proces, idet de 2 hovedsynspunkter udover at 
det er en stram tidsfrist er at der er tvivl omkring bedømmelseskriterier: 
 
- Forholdet mellem projekt og mere traditionelle bedømmelseskriterier.  
- Og hvad der afgør projektets strategiske betydning, hvilken karakter og om-
fang projektet skal have.  
 

8. Status for budget 2015, herunder orientering om SIP15 
På fællesmødet mellem Akademisk Råd og FSU den 28. oktober 2014 gav de-
kanen en status for arbejdet med budget 2015. Det endelige budget blev ved-
taget af bestyresen den 18. december 2014.  
 
Dekanen gav en status for regnskab 2014, der viser et resultat på ca. 9 mio. 
kr. svarende stort set til FC3’s resultat der var + 7 mio. kr. 
 
I budget 2015 er forventet et overskud på 2 mio. kr., og i overslagsårene er der 
forventet tab i perioden 2016-2018 på hhv. 6, 11 og 23 mio. kr. som følge af 
dimensioneringen. 
  
Der blev spurgt til det realistiske i at budgettere med øget færdiggørelsesbo-
nus, da det er en fast pulje, der fordeles mellem alle universiteter. Dekanen 
sagde, at det er en forudsætning, at vi opfylder fremdriftsreformens krav, og 
at det derfor vil betyde en øget færdiggørelsesbonus. 
 
Der blev spurgt til anvendelsen af dekanens pulje. Dekanen svarede, at den 
dels er en ”risikopulje” i forhold til udsving i budgetforudsætninger og dels 
bruges af dekanen eller af dekanen i samråd med fakultetsledelsen til konkret 
opståede udfordringer.  
 
Budgettet for 2015 indeholder efter beslutning i bestyrelsen puljer til strategi-
ske investeringer på hovedområderne. På Arts udgør puljen 23,492 mio. kr.  
På mødet den 28. oktober blev et forslag til brug af disse midler drøftet. Efter-
følgende har fakultetsledelsen på sit møde den 13. november taget en endelig 
beslutning om midlernes anvendelse, herunder er der afsat en pulje til gene-
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rel kompetenceudvikling af såvel VIP som TAP på 1,252 mio. kr. Dekanen øn-
skede at modtage forslag fra Akademisk Råd til proces for anvendelse af mid-
lerne. 
 
Forslag: Forskerleder kurser 
Forslag: Støtte til ophold i udlandet for såvel VIP som TAP i den udstrækning, 
at det er kompetenceudvikling. I den forbindelse henviste dekanen til, at der 
også kan søges midler til udlands udveksling via Erasmus aftaler. 
 
Sagen tages videre til FSU med henblik på at opstille kriterier for anvendelse 
af midlerne.  
 
Punkter til orientering 
 

9. Orientering fra formand og dekan, herunder 
- Status vedrørende uddannelseseftersyn 
Dekanen redegjorde for indhold og proces i uddannelseseftersynet. Der hen-
vises til web, hvor status for processen løbende opdateres: 
 
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-
nyhed/artikel/prioriterede-strategiprojekter/ 
 
Dekanen sagde, at der p.t. ikke er tale om konkrete nationale uddannelses-
samarbejder, men at der er et godt samarbejde i den nationale humanistiske 
dekankreds.  
Dekanen gentog, at han løbende gerne vil have input til processen fra Aka-
demisk Råd. 
 
- Status opfølgning på AU’s problemanalyse og status på Arts eftersyn  
Dekanen orienterede om drøftelser i universitetsledelsens den 28. januar. 
Der var tilslutning til ønsket om nye engelske betegnelser for afdelinger og 
institutter. Der følges først op på dette, når de lokale processer på institutter 
om navne er afsluttet. 
Desuden var tilslutning til at vurdere om RSE’s ophæng i CUDiM er hen-
sigtsmæssig. 
 
- Orientering om iværksættelse af undersøgelse af det humanistiske ar-
bejdsmarked med henblik på styrkelse af relevans i Arts’ uddannelser 
Dekanen orienterede om, at Fakultetsledelsen har besluttet at igangsætte en 
undersøgelse af de humanistiske kandidaters betydning for det danske ar-
bejdsmarked med særlig vægt på det private arbejdsmarked. Resultaterne fra 
undersøgelsen skal bl.a. indgå i Karrierecentrets projekt om udvikling af in-
tegrerede karriereforløb i Arts’ uddannelser. Udgifterne til undersøgelsen af-
holdes på den strategiske pulje. 
 
- Orientering om proces for ansættelse af dekan på Arts 
Formanden orienterede om processen og om det rådgivende udvalgs inddra-
gelse i udarbejdelse af profil og stillingsopslag. 
Der forventes ansættelse af ny dekan pr. 1. juli 2015. 
 
- Der er møde mellem akademiske råds formænd og bestyrelsen onsdag den 
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29. april 2015. Efter mødeplanen foregår bestyrelsesmødet fra kl. 13 – 17. 
Formanden er forhindret i at deltage. På mødet den 8. april skal udpeges en 
stedfortræder, der kan deltage i mødet. 
 
- Stine Kaplan Jørgensen er udtrådt af Akademisk Råd den 31. december 
2014. De ph.d.- studerende blev bedt om at finde et nyt medlem til Akade-
misk Råd i stedet for Stine. 
 

Lukket sag 
 
10. Indstilling af æresdoktor  

 
  
 
 

11. Næste møde 
Næste møde i Akademisk Råd er 8. april 2015 fra kl. 11.30 til 14.30 
 
 
Punkter til skriftlig orientering 
 

12. A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 2. december 2014 til 20. januar 2015 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgenes enstemmige 
indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 

Navn Titel Institut 
Jette Marie Bendixen 
Rønkilde 

Det lille Himmerige; En liturgisk teolo-
gisk ny-læsning af N. F. S. Grundtvigs 
gudstjenestesyn 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Claudia Leskien Operation Welcome. The Municipal Pol-
itics of Consolidating Strasbourg's Posi-
tion as European Institution Host from 
1949 to 1979 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Mette Løvschal Lines in the Landscape, Boundaries of 
the Mind - The Emergence of Landscape 
and Settlement Boundaries in North-
Western Europe in the First Millennium 
BC 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Heide Wrobel Nørgaard Craftsmanship and Metalwork in the 
Nordic Bronze Age: Craft Organisation, 
Craftspeople and their Areas of Contact 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Lærke Maria Andersen 
Funder 

The Classical Narrative; A study of the 
Reception of Classical Antiquity in Con-
temporary Europe Through Analysis of 
the Narratives Presented in Museum 
Exhibitions 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Louise Veje Hvitved Elevattituder på erhvervsuddannelserne Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik 

Lene Teglhus Kauff-
mann 

Sound Knowledge. Reflexive Practices of 
Bypassing and Trespassing on the Evi-
dence Discourse 

Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik 
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Janne Nielsen DR's undervisning på tværs af medier: 
En historisk undersøgelse af mediesam-
spil 

Institut for Æstetik og 
Kommunikation 

Signe Meisner Christen-
sen 

No Soul For Sale. The Contemporary Art 
Museum as a Site of Immaterial Produc-
tion 

Institut for Æstetik og 
Kommunikation 

Robert Lee Revier Testing Knowledge of Whole English 
Collocations Available for Use in Written 
Production - Developing Tests for Use 
with Intermediate and Advanced Danish 
Learners 

Institut for Æstetik og 
Kommunikation 

Sally Stevelt Thorhauge Interface Learning - New Goals for Mu-
seum and Upper Secondary School Col-
laboration 

Institut for Æstetik og 
Kommunikation 

 
 
B: Fakultetsledelsens beslutninger af 12. december 2014 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts
/Artsproces/Beslutning_12__12__2014.pdf 
 
C: Brev med godkendelse af indmeldt dimensionering 
- Bilag 12c: Brev af 19. december 2014 fra Uddannelses- og forskningsministeriet. 
 
D: Ph.d. optag forår 2015, orientering ifølge ”Bedømmelse af ansøgninger 
til ph.d.-stipendium ved Arts” 
- Bilag 12d: Oversigt over tildelte ph.d. stipendier forår 2015 
 

13. Eventuelt 
Intet 

 
 

Mødet sluttede kl. 15.30 
 

Nina Koefoed 
Formand 

 
 

Lone Plougmann Iversen 
Referent 
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