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Referat af mødet i Akademisk Råd den 29. september 2017 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt og der blev budt velkommen til Miriam Madsen,  
ph.d.-repræsentant i Akademisk Råd.  
Det blev besluttet, at der på mødet vil blive afsat tid til en kort evaluering af seminaret  
for de akademiske råd den 28. september 2017. 
 

Punkter til beslutning 
 

2. Høring om forslag til normer for rekruttering  
Universitetsledelsen sendte den 23. juni 2017 af et udkast til normer for re-
kruttering af VIP-personale (fastansættelse på tenure track adjunkt-/forsker-, 
lektor-/seniorforsker- og professorniveau) i høring blandt de akademiske råd 
på AU. Efter høring af rådene og institutter m.m. vil universtetsledelsen udar-
bejde det endelige sæt af normer.  
 
Sagen blev drøftet med henblik på fremsendelse af høringssvar til universi-
tetsledelsen. 
 
På baggrund af indkomne kommentarer før mødet havde formanden udarbej-
det et udkast til et høringssvar, der var udsendt til rådets medlemmer den 26. 
september 2017. 
 
Akademisk Råd ønsker i svaret at give udtryk for, at de er enige i de overord-
nede intentioner og i ønsket om at rekruttere de bedste. Det kan formuleres 

  
 

Møde den: Fredag den 29. september 2017 kl. 9.30-11.30 
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ved, at Akademisk Råd tilslutter sig intentionerne, som beskrevet i punkt 1. 
 
Det skal af svaret fremgå, at det er svært at forstå baggrunden for de enkelte 
normer, og hvilke problemer som normerne er et løsningssvar på. Det burde 
fremgå, hvad formålet er med normerne. 
 
Punkt 7 er i særdeleshed problematisk. Normen kan være kontra produktiv i 
relation til ønsket om at få de bedste og stiller AU’s egne ph.d.’ere dårligere i 
karrieforløb end udefrakommende ansøgere. 
 
Normerne skal afstemmes med allerede vedtagne politikker f.eks. vedrørende 
flere kvinder i forskning. 
 
Formanden laver på baggrund af drøftelserne det endelige svar fra Akademisk 
Råd og fremsender det til Universitetsledelsen. 
 
 

3. Indkaldelse af input til kommende strategisk rammekontrakt  
Med brev af 5. september 2017 har rektor bedt de akademiske råd  om input 
til ny strategisk rammekontrakt. På seminaret for de akademiske råd på AU 
den 28. september 2017 redegjorde rektor nærmere for formål med og for-
ventet indhold i den kommende rammekontrakt. 
 
Akademisk Råd drøftede sagen med henblik på at kunne fremsende input, 
som ønsket. 
 
Akademisk Råd tilsluttede sig universitetsledelsens ønske om at indholdet i 
den kommende rammekontrakt lægges så tæt på AU’s eksisterende strategier 
som muligt.  
 
Dekanen sagde, at der således vil være sammenhæng universitetets strategi-
ske fokus og kravene i rammekontrakten. 
 
Der skal være sammenhæng mellem kravene i rammekontrakten og medar-
bejdernes muligheder for at opfylde kravene , f.eks. gennem arbejdstidsregler. 
 
Der var en drøftelse af målemetoder, f.eks. i relation til hvordan man måler 
kvalitet i uddannelse. Dekanen svarede, at han mener, det er vigtigt, at der 
bruges indikatorer og målemetoder, som allerede er i brug i andre sammen-
hænge, og at vi ikke selv skal indføre nye målemetoder. 
 
Formanden udarbejder på baggrund af drøftelser et svar til universitetsledel-
sen. 
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Punkter til drøftelse 
 

4. Indførelse af short-listing ved ansættelser på Arts 
 
Dekanen forelagde til Akademisk Råds drøftelse et forslag til indførelse af 
short-listing ved ansættelser på Arts.  
 
Dekanen redegjorde for, at short-listing ønskes indført for at mindske ar-
bejdsbelastningen for VIP i forbindelse med bedømmelsesarbejde, for at få et 
stærkere fokus på de oplagte kandidater og for at ansættelsesprocessen for-
kortes i tid i konkurrencen om gode medarbejdere. 
 
Der forelå et udkast til en procesbeskrivelse for stillingsopslag med brug af 
short-listing ved ansættelse af adjunkt, lektor, professor MSO og professor. 
Processen ønskes indført snarest muligt under henvisning til andres gode er-
faringer med modellen. 
 
Procesbeskrivelsen er lavet med en vis skelen til de kommende normer for an-
sættelse af videnskabeligt personale ved AU, som forventes besluttet i univer-
sitetsledelsen i ultimo 2017. Der kan ske mindre tilføjelser eller ændringer 
også omkring short-listing, men disse vil i givet fald blive justeret til den tid.  
 
Fakultets ibrugtagning af short-listing vil kunne ske, så snart Akademisk Råd 
har behandlet sagen, og skal ikke afvente universitetsledelsens beslutning der 
ikke forventes at forhindre brug af short-listing. 
 
Der blev spurgt til om der er behov for at der er så mange, der deltager i short-
listing processen. Dekanen sagde, at det er vigtigt, at short-listing ikke er be-
dømmelse, men primært en vurdering af CV’ere. Det tidligere Akademiske 
Råd gav udtryk for, at det var vigtigt at der var faglig inddragelse i short-li-
sting. Et forslag kunne være, at det var formanden for bedømmelsesudvalg, 
ansættelsesudvalg og evt. en faglig relevant VIP, der deltager.  
 
Formuleringen vedrørende det endelige sammensætning af bedømmelsesud-
valg bør evt. ændres, så det ikke alene er habilitetsforhold, der indgår. 
Formanden foreslog som en mulighed, at ordningen drøftes med rådet, når 
der er gjort erfaringer med denne. 
Dekanen takkede for input og  lovede, at der på et senere tidspunkt kan tages 
en drøftelse i Akademisk Råd om erfaringer med ordningen. 

 
Punkter til orientering  
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- Orientering fra formand og dekan, herunder:  
 
- Status for seminar arrangeret af Akademisk Råd – udsættes til  2018 
- Arts økonomi efter 1. halvår 2017 
Vi forventer væsentlig opdrift primært som følge af forbedret studenterperfor-
mance der dels medfører, at vi ikke får en bøde og dels har flere uddannelsesind-
tægter. Desuden har der været en stigning i eksterne midler.  
- National sprogstrategi 
Strategien kommer muligvis inden næste møde, dvs. at punktet udsættes til næste 
møde. 
- Læreruddannelsen 
Der er åbnet en diskussion om dette. Punktet tages på kommende møder til lø-
bende orientering. 
Følgende punkter blev udsat til næste møde:  

- Optaget sommer 2017 
- Udvalget for bedre universitetsuddannelser 
- Demokrati og dannelse 
- Forskningstilsyn 

 

5. Næste møde 
 
Næste møde er den 24. oktober 2017 kl. 12.30 til 14.30. Forud for mødet er 
der fællesmøde med FSU fra kl. 10.30 til 12.20 om budget 2018. 
 

6. Evaluering af seminar den 28. september. 
 
På bagrund af input fra medlemmerne senest den 6. oktober 2017 fremsender 
sekretæren kommentarer til universitetsledelsens stab som input til evalue-
ring af seminaret. 
 

7. Eventuelt 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 
8 A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. juni 2017 til 31. august 2017 

 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og til-
delt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger 

Navn Titel Institut 
Marie Koldkjær Høj-
lund 

Overhearing - An Attuning Approach to 
Noise in Danish Hospitals 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 
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Kamma Overgaard 
Hansen 

"Vi har ikke noget at sige, men vi gør det 
så koncentreret som muligt". De Unge 
Vilde i dansk kunst 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Nina Madsen Sjö Measuring Socio-Emotional and  
Pre-math Skills in Early Childhood 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Maja Sonne Damkjær Medialiseret forældreskab - Digitale me-
diers rolle i overgangen til forældreska-
bet 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Marc Malmdorf Ander-
sen 

Supernatural Agents in Predictive Minds Institut for Kultur og 
Samfund 

Allan Køster Embodied Selfhood and Narrative: Phe-
nomenological Investigations 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Mia Glendøs Roads to resilience in East Greenland - 
Listening to research, local professionals 
and indigenous children. Looking for-
wards and backwards 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Mikkel Stovgaard Mening med målorienteret undervisning 
i udskolingen? Et mixed methods-studie 
af målorienteringer i skolen 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Corina Balaban Doctoral Education in the 'Knowledge 
Economy': Actors, Processes and Discur-
sive Constructions 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

 
8 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 20. juni 2017 

Bilag: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 20. juni 2017 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_20-
07-2017.pdf 
 

Lukket sag 
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