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Referat af mødet i Akademisk Råd den 19. juni 2013. 

 

 

 

Punkter til beslutning 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

De studerende ønsker under eventuelt at drøfte ”alkoholpolitik”. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 16. april 2013 

Udkast til referat er sendt til Akademisk Råd den 28. april 2013 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Punkter til drøftelse 

 

3. Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. VIP-stillinger på 

Arts 

På mødet i Akademisk Råd den 7. februar 2013 drøftede rådet et notat 

om strategi for rekruttering af VIP-medarbejdere. 

 

I forlængelse af denne drøftelse har fakultetsledelsen udarbejdet et 

notat om Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. VIP-

stillinger på Arts som dekanen forelagde til drøftelse. 

 

Per Stounbjerg indledte med at sige, at der generelt er tilslutning til in-

tentionerne i papiret, men der var behov for at papiret høres bredt i or-
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ganisationen. Indtil videre er alene forudsat, at notat drøftes i Akade-

misk Råd og i FSU den 12. august 2013. 

 

Det blev drøftet, hvad det kan betyde, at ansøgninger skal være på 

engelsk, og om det det også gælder medsendt materiale.  

 

Mette Thunø svarede at det fremgår at der vil være mulighed for i sær-

lige tilfælde at fravige kravet om at ansøgninger skal være på engelsk, 

men at det er et problem at vi p.t. ikke kan få relevante bedømmere, 

fordi ansøgninger er på dansk. Det begrænser også mulighederne for 

at sammensætte forskelligartede bedømmelsesudvalg. 

 

Bekymringen er om dansksprogede publikationer er ligeværdige med 

engelske.  Kan det skrives ind papiret, at danske publikationer accep-

teres? Så er det mindre problematisk, at ansøgningen skal skrive på 

engelsk.  

 

Der blev spurgt, om det er reglen, at der skal være en ”search commit-

tee” i forbindelse med opslag af professorater. 

 

Mette Thunø fortalte, at man på Health og BSS har haft gode erfaringer 

med det, og formålet er i høj grad at sikre, at der reelt kommer et rele-

vant ansøgerfelt, så processen ikke risikerer at skulle gå om. 

 

Der blev spurgt til opslag af ikke faste stillinger f.eks. professor MSO.  

Mette Thunø sagde, at papiret gælder alle VIP-stillinger (bortset fra 

ph.d.) 

 

Vedrørende nedsættelse af bedømmelsesudvalg pkt. ”adjunkt” henvi-

ses til de formaliserede internationale markeder. Det er regler, der 

gælder generelt på AU, og som måske også kan finde anvendelse på 

Arts. Der blev udtrykt betænkelighed ved, om det vil give anledning til 

ansættelser, hvor de der vælges ikke har den nødvendige faglige 

”pondus”. Det er afgørende, at det er ”adjunkt”-niveau, da der er tale 

om en 3-årig ansættelse. Først og fremmest betonede rådet vigtighe-

den af åbne opslag i fri konkurrence med brede bedømmelsesudvalg – 

og af inddragelse af fagmiljøerne, inden alternative procedurer sættes 

i gang. 

 

Kravet om højst 1 internt medlem i bedømmelsesudvalg kommer fra 

AU’s egne regler. 

 

Habilitetskrav er indsat som det er formuleret af AU efter møde mellem 

de 4 formænd for de akademiske råd. Mette Thunø mener ikke, der 



 

 

    

Side 3/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

kan skrives fortolkningsbidrag ind i papiret.  

 

Vedrørende pkt. 2.4 spurgtes til hvad indsigelser fra et medlem af  

Akademisk Råd i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg 

vil medføre at efterfølgende proces. Formanden redegjorde for dette, 

og det blev aftalt, at der laves et notat, der beskriver det nærmere. 

 

Udarbejdelse af vejledning for den faglige bedømmelse indebærer, at 

der skal laves en ensartet vejledning på Arts, hvor der p.t. anvendes 3 

forskellige. Mette Thunø sagde, at en sådan vejledning vil blive forelagt 

Akademisk Råd til drøftelse. 

 

Spørgsmålet om antallet af deltagere i ansættelsesudvalg og hvem 

der konkret skal sidde i udvalget blev drøftet, herunder om de stude-

rende kunne komme med i ansættelsesudvalg. Der blev henvist til, at 

fra kommende semester vil studerende være repræsenterede i ansæt-

telsesudvalg på KU. Mette Thunø sagde, at det i så fald skal være en 

AU-politik, det er ikke noget Arts selvstændigt kan beslutte. 

Det blev problematiseret, at ansættelsesudvalgets opgave define-

res som at vurdere øvrige kompetencer, herunder evnen til at indgå i 

kollegiale relationer. Ønsket er, at ansættelsesudvalget prioriterer kan-

didaterne ud fra såvel faglige som andre kompetencer. 

 

Akademisk Råd ønsker en bredere drøftelse af papiret end i FSU f.eks. i 

institutforum. Dekanen vil drøfte med institutlederne hvordan en sådan 

drøftelse kan tilrettelægges. 

  

4. Intern kommunikation på Arts, herunder om arbejdet i Akademisk 

Råd. 

På mødet i Akademisk råd den 10. april 2012 diskuteredes debatkultu-

ren på Arts ud fra bekymring om selvcensur m.v. I diskussionen vægte-

des fremadrettet ønsket om at fremme dialog og kritisk debat.   

 

Fromanden forlagde som opfølgning på dette punkt et notat, der også 

kan ses som en evaluering af, om forretningsordens § 16 stk. 4: Stk. 4. 

»Formanden er sammen med dekanen ansvarlig for, at akademisk råd 

orienterer aktivt om sit arbejde«, opfyldes. 

 

Notatet blev forelagt med henblik på at igangsætte en åben diskussion 

og evaluering af den interne kommunikation på Arts. 

 

Der blev generelt udtrykt tilfredshed med den debat, som notatet læg-

ger op til. 
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Omkring kommunikation efterlyser de studerende link fra deres sider til 

Akademisk Råds sider og andre ”råd og nævn”. Det fremsendte notat 

rummer ligeledes forslag til tydeligere web-kommunikation. 

 

Per Stounbjerg sagde, at det han især ønsker er et at det prioriteres at 

skabe en diskuterende offentlighed på fakultetsniveau med synliggø-

relse af dilemmaer og uenigheder og med forbedrede feedbackme-

kanismer for fakultetsledelsen, vel vidende, at det vil koste tid og res-

sourcer. 

 

Fra IUP blev fortalt om VIP-klubben, hvor medlemmer af diverse udvalg 

har mulighed for at kommunikere med alle VIP og tale på tværs af di-

verse organer. 

 

På IKS fungerer dette ved, at hvert medlem af Akademisk Råd påtager 

sig at melde tilbage til deres eget fagmiljø. 

 

Der efterspørges et overblik over hvilke fora, der træffer hvilke beslut-

ninger.  

 

Mette Thunø sagde, at hun også bød debatten velkommen, men at det 

der p.t. tager ressourcerne er, at vi stadig er i en fusionsproces, og at der 

er mange politikker og retningslinjer, der skal på plads og gøres ensar-

tede på tværs af institutterme, og at der må gå lidt tid inden der kan 

tages beslutninger om fremtidig fakultetsoffentlighed. Mette Thunø 

sagde samtidig, at der jo allerede nu vil være ting at tage fat på, og det 

vil blive taget op med Arts kommunikationschef. 

 

Punkter til orientering 

 

5. Status for arbejdet i Uddannelsesbåndet 

 

 

Sagen blev udsat til et kommende møde. 

 

6. FC1, 2013 og revideret budget 2013 

 

Arts’ budget 13, der blev godkendt af AU’s bestyrelse den 19. decem-

ber 2012, viser et underskud på 3 mio. kr., således som dekanen orien-

terede om på møde i Akademisk Råd den 19. december 2012. 
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Der foreligger et regnskabsresultat efter 1. kvartal (FC1), der viser et 

overskud på 2 mio. Efter 1. kvartals regnskab igangsatte dekanen en 

grundig gennemgang af økonomien, som beskrevet i vedlagte bilag 

6b, der forelægges for AU’s bestyrelse den 14. juni 2013. 

 

Dekanen besluttede på baggrund af ovenstående ikke at ændre fore-

cast 2013 i forhold til primobudget 2013. Eventuelle ændringer i fore-

castet vil derfor først blive foretaget ifm. FC2, 2013. 

 

Gennemgangen af budget 2013 har især rettet sig mod: 

 eksterne tilskud  

 salgs- og øvrige driftsindtægter  

 lønomkostninger i regnskab  

 

I den forbindelse har institutter, centre og Økonomi Arts ad flere om-

gange gennemgået medarbejderlister, lønbudgetter, eksterne tilskud 

samt salg- og øvrige driftsindtægter. Endelig er ph.d.-lønbudgettet 

gennemgået i detaljer. Med efterfølgende indmeldinger og justeringer 

frem til den 4. juni har processen nu ført frem til et let revideret budget 

13 for Arts, der som primobudget13 viser et underskud på 3 mio. kr. 

 

Mette Thunø redegjorde for status efter FC1, der ikke giver anledning til 

at ændre på det forventede resultat på – 3 mio. kr. på årsbasis. 

 

Status er nu at der er det nødvendige grundlag for at lave institutbud-

getter. 

 

Mette Thunø sagde, at institutbudgetter og centerbudget vil blive drøf-

tet videre lokalt, og at de generelle drøftelser af budget14 og forde-

lingsmodeller vil ske på fælles budgetmøde med FSU den 2. oktober 

2013. 

 

7. Orientering fra dekan og formand herunder 

- Status for APV- processen 

Der er fælles FAMU/FSU møde den 26. juni for at drøfte handlingspla-

ner, der efterfølgende skal videre til HSU/HAMU. Noget at det, der drøf-

tes, og som kommer op i Akademisk Råd, vil være eventuelle institutju-

steringer og aftale om arbejdstidsnormer. 

 

- Dekanen orienterede om at der er aftaler om en fordeling på hele AU 

for antal professorstillinger i lønramme 38. Arts vil have 12, sådan som i 

dag. Alle disse er p.t. besat og med 4 på hvert institut. 



 

 

    

Side 6/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

 

 

8. Tildeling af ph.d. grader 

 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelses-

udvalgets enstemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for neden-

nævnte afhandlinger: 

 

Periode: 7. marts 2013 til 3. juni 2013 

Navn Titel Institut 

Anders Gade Jensen 

 

Landet i tekst. Stedet som sam-

lingspunkt for historie, erindring og 

geografi i landnámabók - traditio-

nen i Island 1100-1300 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Kim Lee 

 

Tid til pleje - En antropologisk ana-

lyse af arbejdet som social og 

sundhedshjælper 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Bo Bergholt Grymer 

 

Tro og ontologi. Et luthersk grund-

problem. En undersøgelse af for-

holdet mellem tro og ontologi i lu-

thersk teologi på baggrund af Os-

wald Bayer og K.E. Løgstrup 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Søren Feldtfos Thom-

sen 

 

Heresy and Historiography. A com-

parative analysis of E.D. Colberg’s 

Das Platonisch=Hermetische Chris-

tenthum and Gottfried Arnold’s Un-

partheyische Kirchen= und Ket-

zer=Historie. 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Ole Henrik Hansen 

 

Stemmer i Fællesskabet Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

Roger Kjærgård 

 

Karriereveiledningens genealogi - 

Den suverene stats regulering av 

det frie utdannings- och yrkesvalg 

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

Jens Hansen Lund 

 

Ny styringsformer i folkeskolen – en 

videnssociologisk og fænomenolo-

gisk baseret undersøgelse af lære-

res meningsdannelse af elevpla-

nen i et suborganisatorisk perspek-

tiv   

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 

Helen Laustsen 

 

En mixed methods undersøgelse af 

specialundervisningens effekter på 

individniveau baseret på lærervur-

Institut for Uddan-

nelse og Pædago-

gik 
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deringer 

Stinne Gunder Strøm 

Krogager 

 

Når piger og drenge bruger medier 

og mad. En metodeeksperimente-

rende mediebrugsanalyse i 4. og 9. 

klasse 

Institut for Æstetik 

og Kommunikation 

 

 

 

Lukket sag 

 

 

9. Indstilling af ændret uddannelsesudbud, IKS 

 

På mødet i Akademisk Råd den 19. april 2013 drøftede rådet en proces 

for indstilling af ændret uddannelsesudbud. Proceduren blev efterføl-

gende godkendt i Fakultetsledelsen, og vil blive anvendt fremover.  

 

Der pågår p.t. overvejelser på IKS om lukning af linjerne ungarsk og 

tjekkisk. 

 

Der var til Akademisk Råd fremsendt et foreløbigt notat, der redegør for 

baggrunden for overvejelserne om lukning. 

Af hensyn til evt. oplysninger i AU’s BA Studieguide, der går i trykken ul-

timo september, er det nødvendigt, at en beslutning om en eventuel 

lukning af fag sker inden da. Det er derfor ikke muligt at behandle sa-

gen mundtligt på mødet i Akademisk Råde den 4. oktober 2013. 

Dekanen ønskede at få Akademisk Råds kommentarer til det foreløbi-

ge notat, samt at drøfte hvorledes Akademisk Råd kan behandle det 

endelige notat, der forventes at foreligge medio august.  

 

Materialet er drøftet i IKS’ studienævn den 12. juni 2013. 

 

Den videre proces er i øvrigt: 

 

 Materialet drøftes i Uddannelsesfagudvalget og fagmiljøet på 

møde den 20. juni 2013. 

 Materialet drøftes i Institutforum den møde 26. juni 2013 

 

 

Per Stounbjerg startede med at sige, at han mente, at papiret lever op 

til det, der er krævet, men efterspurgte en begrundet indstilling fra insti-

tutlederen, samt eventuelle kommentarer fra studienævnet og Institut-

forum på IKS. 
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Akademisk Råd havde disse kommentarer: 

 

1. Er der overvejet alternativer til lukning? 

2. Er der nødvendigvis en sammenhæng mellem de 2 fag? 

3. Har en evt. lukning personalemæssige konsekvenser? 

4. Hvilken betydning vil lukning have for hele Østeuropastudieområ-

det? 

  

IKS studienævn har spurgt om 2 ting: 

 

1. Er der overvejet alternativer til lukning? 

2. Har der været særlige rekrutteringsinitiativer? 

 

Det blev efterspurgt, om der var taget stilling til den forskningsmæssige 

betydning af lukning. Mette Thunø sagde, at det mener hun fremgår af 

redegørelsen, at der er taget stilling til. 

 

Det blev besluttet, at det endelige notat fra IKS sendes til skriftlig kom-

mentering hos Akademisk Råds medlemmer i august. 

 

 

10. Eventuelt. 

De studerende udtrykte utilfredshed med at alkoholpolitik i relation til 

RUS-introduktion er kommet ud efter at planlægning er lavet 

 

Mette Thunø redegjorde for politikken, der bl.a. er udsprunget af en al-

vorlig ulykke i en fredagsbar og en tilsyneladende uhensigtsmæssig 

kultur på alkoholområdet. 

 

Det er som sådan ikke et emne for Akademisk Råd, men der blev gene-

relt udtrykt tilslutning til beslutningen om at lave en fælles alkoholpolitik 

for officielle arrangementer for studerende på Arts 

 

 

11. Næste møde 

Bemærk: 

Næste møde i Akademisk Råd er 2. oktober 2013 fra kl. 12.30 til 15.30, 

startende med fælles budgetmøde med FSU efterfulgt af ordinært mø-

de. 

Næste møde derefter er den 13. november 2013 fra 13.00 til 15.00. 


