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Referat af mødet i Akademisk Råd den 30. april 2019 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Punkter til drøftelse 
 

2. Ansættelser 2018 og kvinder i forskning 
Formanden bød velkommet til  Per Stounbjerg, Bjarke Paarup, Claus. Holm og 
Anne Marie Pahuus, der deltog i sagens behandling og udbad sig kommentarer 
som indledning fra dem hver især. 
 
IKK: Den brede udvikling fra 2014 til 2018 viser en generel balance mellem 
mænd og kvinder i VIP stillinger. De opsatte mål er opjusteret, og der er stadig 
forskel inden for de forskellige stillingskategorier. Fremadrettet vil IKK især 
have fokus på forskelle mellem de enkelte afdelinger og vil også i højere grad 
anvende søgekomiteer for at sikre flere kvindelige ansøgere. 
 
IKS: Udviklingen svarer meget til IKK. Der arbejdes med søgekomiteer og også 

  
 

Møde den: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.30-16.00 
Sted: Aarhus, bygning 1483 lokale 616 , Emdrup D118 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.2/2019) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Hanne Bruun,  
Julie Goodall, Eva Gulløv,  Sissel Hansen, Stefan Iversen, Malene Jensen, 
Dorthe Jørgensen, Hanne Knudsen, Mark Sedgwick, Pernille Thomsen,  
 Jannik Wiggers,  Miriam Madsen  
 
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Cecilie Rimdal 
 
Gæster: Institutlederne Per Stounbjerg, Bjarke Paarup og Claus Holm deltog i dagsorde-
nens punkt 2 
Prodekan Anne Marie Pahuus deltog i dagsordenens punkt 2 og 3 
Prodekan Niels Lehmann deltog i dagsordenens punkt 5 
 
Afbud: Henrik Nitschke,  Rikke Toft Nørgaard, Birgit Eriksson,   
Niels Nørkjær Johannsen 
 
Lone Plougmann Iversen (referent) 
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med udformning af stillingsopslagene. Det er rekrutteringskæden, der skal fo-
kus på og også på forskelle mellem de enkelte afdelinger. 
 
DPU: Der er en fin balance generelt, og man er der hvor man gerne vil være 
nemlig 50%-50%. 
 
Dekanen sagde, at der i disse år er en forhøjet kadence med ansættelser af pro-
fessorer, og det er derfor nødvendigt at se en bevægelse i rigtig retning i denne 
periode. Han tilføjede, at en hurtigere kadence frem mod en tilfredsstillende 
balance var nødvendig, idet man ikke kunne vente 25 år på dette. 
 
Der blev givet udtryk for, at der generelt ansættes de bedste – uanset køn. 
 
Der var en drøftelse af udfordringerne i relation til at få flere kvinder til at gå 
ind i ledelse. Herunder blev det fremført, at mange ledere er valgte ledere, og at 
der er behov for at VIP er opmærksom på det, når der peges på mulige kandi-
dater. Der blev givet udtryk for, at karrierevejene i ledelse ikke umiddelbart er 
klare. Det blev fremført, at det vil være nødvendigt at have erfaring fra afde-
lings- eller forskningsledelse for at få en lederrolle på højere niveau. 
 
Det blev fremført, at det meget er en ”kultur” udfordring, og at det er vigtigt 
hvilke historier der fortælles om det at være leder og om hvordan man bliver 
det. 
 
Dekanen sagde, at han forventer, at disse temaer vil komme op i arbejdet i det 
kommende diversitetsudvalg. 
 
Der blev spurgt til om der er ændret praksis for ansættelse af professorniveau. 
Der blev henvist til, at der ved 1 opslag er sket ansættelser af flere professorer. 
Der blev redegjort for eksempler på IKK og baggrunden herfor. Tilsvarende på 
IKS hvor brugen af MSO er mindsket for at øge antallet af faste professorater. 
 
Der var en drøftelse af brug af MSO professorater, der har været anvendt lidt 
forskelligt på de 3 institutter. 
 
Der blev efterspurgt evaluering af brug af de nye rekrutteringsnormer. 
Der har netop været en evaluering i universitetsledelsen, og det kommer op i 
Akademisk Råd den 18. juni. 
 
Formanden takkede institutlederne for deltagelse i punktet. 
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3. Status ph.d.-uddannelser og ph.d.- årsrapport Arts 

Anne Marie Pahuus deltog i sagens behandling. 
Anne Marie Pahuus gjorde kort rede for rapportens hovedkonklusioner. 
 
-Fortsat højt optag på 85 ph.d.- studerende. Skyldes ikke en budgetforøgelse 
men en stigning i antallet af eksterne og samfinansierede phd’ere.  
-80% af alle der blev færdige i 2017 har været på udlandsophold i min. 2. må-
neder. Det er en markant stigning ift. tidligere. 
-Arts har et højt antal ph.d.-studerende sammenlignet med de øvrige universi-
teter – Det er også Arts, der har langt de fleste ph.d.-studerende i samarbejde 
med professionsskolerne 
 
Herefter var var der spørgsmål. Arts har få erhversv-ph.d.’ere. Anne Marie Pa-
huus fortalte, at tallet er stigende, men ikke sigende, idet der alene tælles sam-
arbejdsprojekter med erhvervsvirksomheder og organisationer (offentlige og 
flest private), som er finansieret af innovationsfondens erhvervsforskerord-
ning. Arts har mange samfinansierede ph.d.’ere af samme type blot ikke finan-
sieret af netop dét virkemiddel. 
 
Er der flere ph.d.’ere på DPU i Emdrup end i Aarhus? Det er der fortsat, men 
der har været fokus på at få øget antallet med arbejdssted i Aarhus og skabt et 
fagligt miljø i den sammenhæng.  
 
Det ser ud til at 4+4 er længere tid om at blive færdige end tidligere, og der blev 
spurgt til, om man bevarer fordelingen mellem 4+4 og 5+3? Anne Marie Pa-
huus svarede, at det er vigtigt at holde en vis balance mellem de to ordninger.  
 
Er der plads til forbedring i antallet af udlændinge, der optages i ph.d.-skolen? 
Ja, det er der, og der arbejdes målrettet med ikke at hæve antallet af internatio-
nale ansøgere, men at få ansøgere, der i højere grad er i stand til at matche de 
danske ansøgeres kvalitet (der er derudover mange ansøgere fra de andre dan-
ske universiteter, da vi er klart den største ph.d.-skole i DK for vores viden-
skabsområde). Der findes tutorials om ansøgningsskrivning på hjemmesiden, 
og der arbejdes på, at VIP’erne gør brug af deres mailinglister og netværk i ud-
landet ved de åbne opslagsrunder. Arts har en indsats med joint degrees med 
udvalgte udenlandske miljøer ud fra samme bestræbelse.   
 
Bliver der færre penge til almindelig uddannelse, når der laves samfinansierede 
ph.d. stipendier, hvor overhead ikke er så højt? Det er et svært regnestykke. 
Ph.d.-skolen som sådan har en stor aktivitet bl.a. på baggrund af stor succes 
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med hjemskrivning af eksterne forskningsmidler og en udvidelse af det fonds-
landskab, hvor der hentes midler. Det høje optag sker på baggrund af ekstern 
forskningsfinansieringssucces. Mange fonde giver kun 25 %, men selv ikke 
statslige frie forsknings OH-takst på 44% er efter bl.a. KU’s nylige beregning 
nok til at dække universitetets udgifter. Men ph.d.’ere underviser, publicerer og 
bidrager til et forskningsmiljø, som de almindelige uddannelsers kvalitet er helt 
afhængig af, og samfinansieringstilsagnene gives altid ud fra princippet om, at 
al uddannelse er vigtig, også den ph.d.-uddannelse, som sker af ph.d’er, der er 
optaget på baggrund af fuldfinansierede fakultetsstipendier uddelt efter eks-
trem stor konkurrence. De åbne opslag lider ikke under den øgede aktivitet på 
samfinansierede stipendier, tværtimod. 
 
Det blev bemærket, at for at tale om kvalitet i ph.d. uddannelsen er der brug for 
mere fakta end det, der fremgår af rapporten. Hvorfor ikke en omfattende kva-
litetsrapport som på uddannelse? Anne Marie Pahuus svarede, at evaluering 
foretages som international evaluering og ikke oftere end hver 4. år. Men det 
politiske arbejde med at udvikle kvalitet går foran den politiske dokumentation 
af samme i tal. Det arbejde sker i ph.d.-udvalg og i ledelsen af skolen. Anne Ma-
rie Pahuus fortalte, at hun gerne vil give Akademisk Råd en rolle i dét arbejde 
ved at vende idéer til handlinger snarere end beslutninger, der allerede er truf-
fet i disse fora. 
 
Dekanen bemærkede i anledning af drøftelsen, at det var et stort aktiv for fa-
kultetets forsknings- og uddannelsesaktiviteter, at man havde en så stor og god 
aktivitet på ph.d.-området. 
 
På baggrund af en aktuel sag var der en drøftelse af Akademisk Råds rolle vs. 
ph.d. skolelederens/programlederens legalitetslæsningsrolle i forbindelse med 
indstillinger til tildeling af ph.d.-graden. 
Det blev slået fast, at Akademisk Råds rolle i forhold til tildeling af graden er en 
formel kompetence, men at spørgsmålet om kvaliteten af indstillinger kan være 
ét af de temaer, som kan tages op til diskussion med henblik på at AR kan øve 
indflydelse på ph.d..-skolens praksis.  
 
Formanden takkede Anne Marie Pahuus for deltagelse i punkterne. 

  
Punkter til orientering 
 

4. Orientering fra formand og dekan, herunder:  
 
- Nedsættelse af diversitetsudvalg på Arts, bilag vedlagt 
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Dekanen orienterede om at fakultetsledelsen har besluttet at nedsætte et diver-
sitetsudvalg, og at institutter, center, ACA og ph.d.-udvalget er blevet bedt om 
at udpege medlemmer til udvalget. Universitetsledelsen har besluttet også at 
nedsætte et udvalg på AU. 
- Bæredygtighedsstrategi 
Dekanen oplyste, at Jonas Andreasen Lysgaard fra DPU er fakultetets repræ-
sentant i universitetets arbejde med en bæredygtighedsstrategi. 
- APV 2019 
Resultaterne er drøftet på et fælles møde mellem FAMU/FSU den 25. april. Ar-
bejdet med udarbejdelse af handlingsplaner i forhold til de konstaterede pro-
blemfelter sker nu decentralt.  
- Arbejdsgruppe om forskningsfrihed 
Et af initiativerne omkring udarbejdelsen af tydeligere retningslinjer for forsk-
ningsfrihed og håndtering af pres på samme, er nedsættelse af  en arbejds-
gruppe, som får til opgave at udarbejde et udkast til sådanne. Fra Arts deltager 
formanden for Akademisk Råd Merete Wiberg og institutleder Bjarke Paarup.  
- Deling af ST  
Det blev nævnt at delingen kan få betydning for miljøet og samarbejdet med 
IKK på Katrinebjerg. Akademisk Råd vil fremsende et svar, som indgår i fakul-
tetets svar. 
 

5. Opfølgning EDU-IT 
Formanden bød velkommet til Niels Lehman, der deltog i sagens behandling. 
Niels Lehmann rammesatte punktet. 
 
2018 var det stor opstarts år for edu it på AU. 
 
Der har været 40-50 projekter på Arts i 2018.  Projekterne har strakt sig fra ud-
vikling af e-ressourcer over produktion af videoer mhp. ”flipped classroom” og 
online-præsentationer til anvendelse af IT til at give mere og bedre feedback. 
I 2019 forventes indsatsen på fakultetet at have samme høje niveau, og der ta-
ges udgangspunkt i det udviklingsarbejde, som er blevet gennemført i 2018, 
idet der dog samtidig vil være mulighed for at få støtte til nye projekter. Med 
henblik på at udløse midler fra fællesniveauet blev der med CUDiM’s store 
hjælp udarbejdet store fællesansøgninger, hvilket er resulteret i, at der vil tilgå 
fakultetet godt 850.000 kr. til udviklingsarbejdet. Sammen med fakultetets 
pulje på 2 mio. kr. er der således i alt knap 3 mio. kr. til initiativer. 
 
Niels Lehmann redegjorde for 3 grundlæggende principper, som styrer arbej-
det med at udbrede anvendelsen af edu it på fakultetet: 

1. Det er det didaktiske formål med undervisningsudviklingen, der styrer 
projekterne, og edu it bliver således udelukkende betragtet som midler 
til at nå de respektive formål. 
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2. Projekter skal gavne flest muligt, og erfaringer fra projekterne samles 
derfor op på AU Educate, der efterhånden er blevet en solid ressource 
for fakultetet. 

3. Vi bestræber os på at få uddannelses- og kompetenceudvikling til at 
hænge sammen ved at lade projekterne fungere som action learning. 

Niels Lehmann stillede herefter rådet tre spørgsmål, som han ønskede kom-
mentarer til: 
 
1. Er det muligt at kvalificere ”action learning”-tilgangen, så vi kan sikre, at der 
er sammenhæng mellem kompetencer og undervisningstilgang? 
2. Kan og skal vi arbejde endnu mere systematisk, fx ved at binde udviklingen 
af brugen af edu it tættere på de årlige statusmøder? 
3. Kan vi gøre mere for, at flere får gavn af resultater, fx ved at lave seminarer 
eller lignende? 
 
Rådet stillede en række spørgsmål til prodekanen. 
 
Kan nogle af erfaringerne forbedre blackboard, der er AU’s nuværende LMS 
(Learning Management System).  Niels Lehmann redegjorde for, at det allerede 
sker løbende og på hvilken måde. LMS  er dog p.t. i udbud, og derfor står vi i en 
situation, hvor vi i 2020 skal ibrugtage et nyt LMS. 
 
Hvordan er sprogfagsprojekterne blevet udvalgt? Niels Lehman redegjorde for, 
at alle projekter er kommet i hus ud fra en ”buttom-up”-proces, og at der derfor 
indtil nu ikke har været en decideret ledelsesmæssig prioritering af projek-
terne. 
 
Kunne der laves noget generel formidling, f.eks. som en opsamling på 2018 
projekterne? Det blev bl.a. fremført, at personlig formidling måske vil være det 
mest effektive – f.eks. nogle edu it ”ambassadører”, og at man skulle huske 
ph.d.-niveauet, fx ved at lave udvikling i par med en ældre VIP og en ph.d.-stu-
derende. Niels Lehmann tilføjede, at han ville forsøge at finde en måde at 
samle op på erfaringerne fra 2018, der indebærer en lidt bredere præsentation. 
 
Kan fakultetsprocesserne kobles bedre til afdelingsniveauet? Niels Lehmann 
svarede, at han faktisk havde gjort sig store anstrengelser for at skabe koblin-
gen i 2018, men at det netop var i erkendelse af, at der kan være udfordringer 
med at få niveauerne til at spille sammen, der havde fået ham til at foreslå, at vi 
forsøger at koble processerne vedrørende edu it sammen med den årlige status 
i de almindelige kvalitetsprocesser. 
 
Er vi sikre på, at der er tilstrækkelig dialog med de studerende om, hvad der 
virker godt? Niels Lehmann svarede, at det var han indtryk, at der foregik en 
del diskussioner i uddannelsesnævnene, men at han ville tage en snak med 
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Artsrådet om, hvorvidt der finder tilstrækkelig inddragelse af de studerendes 
erfaringer sted. 
 
Formanden takkede Niels Lehmann for deltagelse i punktet. 
 

  
6. Næste møde 

Næste møde er den 18. juni fra kl. 13.30-16.00 
 
 

7. Eventuelt 
 
Miriam Madsen oplyste, at hun forventer at afslutte sit ph.d. forløb den 1. au-
gust, og at ph.d.’erne forsøger at finde et nyt medlem til rådet. 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 
8 A: Tildeling af ph.d.-grader 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og 
tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
Periode: 1. februar til 31. marts 2019 

Navn Titel Institut 
Vlada Botoric Adult Fans of LEGO in the Branded Par-

ticipatory Playground: A Theoretical and 
Empirical Study 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur  

Katy Overstreet "A Well-cared for Cow Produces More 
Milk": the biotechnics of (dis)assem-
bling cow bodies in Wisconsin dairy 
worlds 

Institut for Kultur og 
Samfund og Univer-
sity of California, 
Santa Cruz (dobbelt 
grad) 

Mille Kjærgaard Thor-
sen 

Sweetness Under Pressure - Living with 
diabetes and uncertainty in Cairo 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Simon Nørgaard Iver-
sen 

The Politics of Asceticism - An Analysis 
of the Political Spirituality of the Impe-
rial Stoics 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Oliver Alexander Taf-
drup 

Sociotekniske imaginationer i den digi-
tale tidsalders uddannelsesfelt 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

 
8 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 19. februar 2019 
Bilag: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 19. februar 2019, godkendt 
den 8. marts 2019 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af_moede_Akademisk_Raad__19-02-
2019__08-03-2019.pdf 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af_moede_Akademisk_Raad__19-02-2019__08-03-2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af_moede_Akademisk_Raad__19-02-2019__08-03-2019.pdf
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8 C: Godkendt uddannelsesrapport  
Bilag: 
Uddannelsesrapport_2018 Godkendt 
Uddannelsesberetning 2018 
Ledelsespåtegning 
 
 

Mødet sluttede kl. 15.50 
 
 
 

Merete Wiberg 
Formand 

 
 

Lone Plougmann Iversen 
Referent 
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