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Referat af møde i Akademisk Råd den 27. september 2016 

 

Punkter til beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsorden, herunder orientering om udskiftning 

af medlem af Akademisk Råd  
Jette Baagø Klockmann er indtrådt i Akademisk Råd den 1. august 2016 i ste-
det for Christina Lysbjerg Mogensen. 
 

2. Mødekalender for 2017  
På mødet den 4. maj 2016 godkendte Akademisk Råd en mødekalender for 
2017. Kalenderen er efterfølgende ændret, da det fælles seminar for de aka-
demiske råd og universitetsledelsen er flyttet til den 9. - 10. marts. Forman-
den og dekanen har efterfølgende drøftet kalenderen, og på den baggrund 
indstilles, at det planlagte møde den 2. februar 2017 aflyses, da vurderingen 
er, at der ikke vil være stof nok til et møde. I 2016 var mødet i februar det 
konstituerende møde for det nye råd. Formanden foreslår, at hun i stedet for 
dette møde tager et særskilt møde med eventuelle nyvalgte medlemmer valgt 
af studerende i november 2016. 
 
Indstillingen og mødekalender for 2017 blev godkendt. 
 

3. Seminar om Humanioras fremtidige rolle og udfordringer  

På mødet i Akademisk Råd den 20. juni 2016. blev det drøftet, om Akademisk 

Råd skal lave et seminar om Arts’ rolle og udfordringer, i tråd med at det tid-

ligere Akademiske Råd arrangerede et seminar i december 2015 om ”Arts’ 

identitet”. Det blev besluttet at gå videre med ideen om et nyt seminar, evt. i 

form af en ”totrinsraket”. 

Møde den: Tirsdag den 27. september 2016 kl. 12.30-15.30 

Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale 13-15 og Emdrup lokaleD118  

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.5/2016) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Hanne Karina Bruun, 
Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Stefan Iversen, Niels Nørkjær Johannsen, Dorthe Jørgensen, 
Hanne Knudsen, Rikke Toft Nørgaard, Mark Sedgwick, Daniel Anthony Slater, Søren Sand-
ager Sørensen, Jens Thestrup Toft,  
 
Observatører: Katrine Solvang Larsen, Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Gæster: Rådgiver Marie Louise Gammelgaard deltog i dagsordenens punkt 3. Prodekan 
Anne Marie Pahuus deltager i dagsordenens punkt 4 og 5.  
 
Afbud: Jette Baagø Klockmann, Martin Friis Andersen 
 

 
 

 
 
  
 
Afbud: Karen-Margrethe Simonsen, Bjarke Skærlund Risager, Niels Christian Hansen  
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Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Merete Wiberg, Niels 

Nørkjær Johansen, Rikke Toft Nørgård og Søren Sandager. Gruppen frem-

lagde på mødet deres forslag til udkast til en indledende intern workshop med 

henblik på efterfølgende at lave et eksternt rettet seminar.  

 

Rådgiver Marie Louise Gammelgaard deltog i mødet og tog på baggrund af 

rådets tilbagemeldinger særskilte noter til det videre arbejde i gruppen. De-

kanen opfordrede til at man medtænkte mulighederne for at samarbejde med 

det nye Velux-projekt om humanioras samfundsmæssige impact og initiativer 

på andre universiteter. 

 

Det blev besluttet, at gruppen går videre med arbejdet, med henblik på en fo-

relæggelse af et gennemarbejdet forslag til den første workshop på mødet den 

14. december 2016.  Dato for første konference skal fastsættes snarest. 

 

Punkter til drøftelse 

 

1. Arts forskningsrapport 2016  

Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der deltog i 

sagens behandling. 

 

Anne Marie Pahuus fortalte om rapporten, der dels er en årlig forskningsrap-

port, men også ”Arts i tal”.  Det giver mulighed for at følge en udvikling år for 

år. Anne Marie Pahuus sagde, at der var en vis usikkerhed forbundet med 

opgørelsen af BFI. 

 

Der blev spurgt til fremtiden for 4+4-ordningen. Anne Marie Pahuus sagde, 

at Arts gerne vil bevare den, men at ordningen er under pres, bl.a. da den tæl-

ler med i fremdriftsbødens beregning nationalt. 

 

Generelt fordeler de tildelte stipendier på baggrund af åbne opslag og efter 

faglig bedømmelse sig med 50 % til 5+3 og 50 % til 4+4.  

 

Der har været markant fald i eksternt rekrutterede ph.d.-studerende (uden 

KA fra AU) fra 2013 til 2014, den tendens er fortsat i 2015. 

 

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt internationalisering er et mål i sig 

selv.  Det blev nævnt, at det vigtigste er at få de bedste både som fast VIP og 

som ph.d. Anne Marie Pahuus sagde, at vi klart rekrutterer på kvalitet.  

 

Anne Marie Pahuus fortalte om initiativer med henblik på at få bedre interna-

tionale ph.d.-ansøgninger. Dekanen lagde vægt på, at Arts kan tiltrække eks-

terne ansøgere, både fra udland men også fra Danmark. 
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Det blev efterspurgt tal for udviklingen i kønsfordelingen. Der blev henvist til, 

at redegørelse for udvikling i kønssammensætning tages op som et særskilt 

punkt på mødet i Akademisk Råd den 14. december 2016. Institutlederne del-

tager i dette møde.  

 

Der blev der spurgt til, hvorvidt og hvordan prodekanen vil følge og kvalitets-

sikre den nye måde at lave forskningsorganisering på ved de forskellige insti-

tutter. 

 

Der blev spurgt om, hvorvidt den nye frivillige forskningsorganisering vil have 

betydning for omfanget af eksterne ansøgninger fremover.  Prodekanen svare-

de, at niveauet for ansøgninger er uændret. 

 

Dekanen gav udtryk for respekt for det store arbejde, der er gjort med at lave 

eksterne forskningsansøgninger og for de betydelige forskningsresultater, som 

er præsteret. Han tilføjede, at fakultetet fastholder en målrettet, kvalitativ til-

gang til eksterne ansøgninger, da medarbejderne jo også har store opgaver på 

uddannelsesområdet. 

 

Der blev spurgt til udvikling i det, der omtales som ”videnudveksling”, hvor 

omfanget er næsten halveret på fem år. Anne Marie Pahuus svarede, at det 

kunne skyldes en ændret prioritering hos VIP i relation til registrering. Et sup-

plement til opgørelsen findes i løbende opgørelser over medarbejdernes pres-

seoptræden. Den tegner ikke et billede af mindre aktivitet dér. 

 

Der blev spurgt til, om det er et fair tal, at der er 61 professorer på Arts. Deka-

nen svarede, at andelen af professorater skal op. Såfremt det besluttes, at der 

også skal være flere MSO professorater vil en proces for dette komme op til 

drøftelse i Akademisk Råd.  

Punkter til orientering 14.00 – 15.30 
 

5. De fællesfakultære forskningssatsninger 

Anne Marie Pahuus orienterede om, at Fakultetsledelsen den 15. juni 2016 

traf endelig beslutning om at igangsætte to forskningsprogrammer pr. 1. 

september 2016, på fakultetsniveau: 

 

Uses of the Past og Human Futures 

 

De valgte programmer svarer til anbefalingen fra Akademisk Råd på mødet 

den 4. marts 2016. 

 

Der blev spurgt til, om der fremover vil komme tilsvarende initiativer. Deka-
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nen svarede, at det er der ikke taget stilling til endnu, og mindede om, at man 

under Arts-processen havde efterspurgt en tværgående forskningsindsats. De 

fællesfakultære forskningssatsninger var resultatet af den forpligtelse. Der 

blev fra flere givet udtryk for, at der ved eventuelle fremtidige satsninger skal 

overvejes en enklere og mindre ressourcetung proces. Dekanen udtrykte sin 

enighed hermed. 

 

 

6. Dobbeltpublicering og selvplagiering 

Formanden redegjorde for, at Arts’ tidligere Akademiske Råd i januar 2016 

fremsendte et brev til praksisudvalget vedrørende forholdet mellem specialer 

og ph.d. afhandlinger, når det gælder spørgsmålet om selvplagiering. 

 

Efterfølgende er modtaget et notat fra praksisudvalget om dobbeltpublicering 

og selvplagiering. Praksisudvalget har ladet det være op til rektor at bestem-

me, om der er brug for særlige retningslinjer på AU. På området. 

 

Dekanen henviste til, at det dokument, som Arts’ ph.d.-administration har la-

vet om emnet, beskriver det tilsvarende, og noterede, at der ikke var modstrid 

mellem de to dokumenter, men at Arts’ vejledning stillede klarere forvent-

ninger til, at man som led i ph.d.-vejledningen forebyggede tvivlstilfælde.  

 

Akademisk Råd havde en drøftelse af forskelle indhold i de 2 notater. 

 

På et kommende møde fortsættes drøftelsen om ”selvplagiering”.  

 

 

7. Orientering fra formand og dekan, herunder  

- Valg af nyt bestyrelsesmedlem 

Formanden orienterede om, at BSS og Health har fået plads i gruppen (ved 

sidste udpegning var det Arts og ST), der skal rådgive omkring udpegning af 

et nyt medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitet (udpeget af formands-

forsamlingen for de akademiske råd). 

 

- Seminaret i marts 2017 for de Akademiske Råd 

Formandsforsamling har foreslået temaet ”ledelsestema/ledelseskultur”, og 

derudover status fra rektor. Det blev foreslået også at inddrage den styring 

som kommer udefra, fra blandt ministeriet. 

 

- Nyhedsbreve fra Akademisk Råd 

Formanden orienterede om, at hun vil gøre som den tidligere formand og la-

ve et nyhedsbrev efter møderne. Det blev sagt, at det er vigtigt, at et sådant 

referat er kort, at det indeholder en kort appetizer, og evt. kommer med i in-

stitutternes nyhedsbreve og som et link til formandens dokument. 
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- Årsfest 

Dekanen henviste til tale fra bestyrelsesformand og rektor ved årsfesten, hvor 

humaniora blev fremhævet. Der henvises til dette link: 

› http://www.au.dk/om/aarsfest/aarsfest-2016/taler/ 

 

-ØR3 

Dekanen orienterede om, at Arts forventer et positivt resultat for 2016. Dette 

vil blive fremlagt på fællesmødet med FSU den 25. oktober 2016 om budget 

2016. 

 

 

- Status vedrørende fremdriftsreformen 

Dekanen konstaterede, at der er blevet ydet en betydelig indsats fra stude-

rende og medarbejdere med sigte på at fremme rettidige studieforløb, og op-

lyste, at der generelt synes at være tegn på fremgang. Han bemærkede, at det 

endnu er vanskeligt at vurdere, hvor stor del af fremgangen der skyldes stu-

derende med tidligere studieforsinkelse og mere permanente forbedringer.  

 

- Optaget sommer 2016  

Dekanen orienterede om, at optaget ser ud til at ende med, at igen i år at 

ramme under loftet på KA, men til gengæld rammer meget tæt på loftet på 

BA. 

 

- Bestyrelsesseminar den 15. september 2016 

Dekanen fortalte, at han på seminaret havde givet en status for de 3 satsnin-

ger – Arts’ tilpasning til dimensioneringen (herunder langtidsplan), Det Na-

tionale Center for Skoleforskning samt samlingen og styrkelsen af sprogud-

dannelserne på Arts – og om fremtidsperspektiverne ved Smart City-

samarbejdet.  

 

 

- Veluxarrangement 

Dekanen orienterede om Veluxfondens jubilæumsarrangement og den af-

holdte paneldebat om humanioras samfundsmæssige betydning, hvor han 

havde fundet anledning til at understrege, at forsøg på måling af forskningens 

effekt måtte ske på grundlag af de videnskabelige discipliners internationale 

kvalitetsstandarder.    

 

- Større politiske tiltag 

Dekanen orienterede om, at man de kommende måneder kan forvente en af-

klaring af mange vigtige spørgsmål, bl.a. den kommende finansieringsreform, 

styringseftersynet og den nationale sprogstrategi. Hertil kom evalueringen af 

dimensioneringsordningen, som var planlagt i 2017.  
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- Strategiopfølgning 

I september 2015 forelagde dekanen sit forslag til strategiske indsatsområder. 

Han bemærkede, at fakultetet var kommet langt med den organisatoriske 

konsolidering efter Arts-processen i 2014, og at gennemførelsen af uddannel-

seseftersynet gav et godt grundlag for fakultetets langtidsplan. Han mindede 

om, at det – uanset det stærke udgangspunkt – fortsat er en målsætning at 

styrke kvaliteten i fakultetets forskning og uddannelser, herunder ikke 

mindst sammenhængen mellem vore forsknings- og uddannelsesaktiviteter. 

Der vil på et kommende møde blive givet en status for arbejdet med de priori-

terede strategiske indsatsområder. 

 

- Besøgsrunder 

Dekanen orienterede om, at han planlægger besøgsrunder på institutterne i 

november/december når budgettet er kendt. 

 

- Afdelingsleder evaluering 

Dekanen orienterede om status for indgåelse af ny aftale med afdelingsleder-

ne. 

 

 

8. Næste møde 

Næste møde i Akademisk Råd er 25. oktober 2016. Første møde er fælles 

budgetmøde med FSU fra kl. 11.30 til 13.30. Herefter ordinært møde fra kl. 

13.30 til 16.30 

 
9. Eventuelt 

 
 

Punkter til skriftlig orientering 
 

10 A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. juni 2016 til 31.august 2016 

Resumé Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets en-

stemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 

 

7. Periode: 1. juni 2016 til 31. august 2016 

Navn Titel Institut 

Martin Johannes Bech 

Hansen 

Creating Collaboration: Human Hubs 

and go-betweeners in Sino-foreign Uni-

versity collaboration. An ethnographic 

and organisational perspective 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Ud-

dannelse 

Ann Katrine Bønnelyk- Caring for Plastic: An Ethnography of Danmarks institut for 
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ke Soffer  

 

Simulation-based Training in Nursing 

Education 

Pædagogik og Ud-

dannelse 

Mads Middelboe Reh-

der  

 

Søskendenærvær - Et fænomenologisk 

inspireret studie af unge adskilte sø-

skendes hverdag med afsæt i teknologi-

er, materialiteter og kropslige erfaringer 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Ud-

dannelse 

Kristine Kabel Danskfagets litteraturundervisning: Et 

casestudie af elevers skriftsproglige må-

der at skabe stillingtagen på i udskolin-

gen 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Ud-

dannelse 

Frank Juul Agerholm Diætetikkens væsen og uvæsen - en filo-

sofisk kritik 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Ud-

dannelse 

Elisabeth Skou Peder-

sen 

A Partial View. Metonymy, Scale, and 

Representation in Literary Geography 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur 

Magdalena Tyżlik-

Carver  

 

CURATING IN/AS COMMON/S. 

Posthuman curating and computational 

cultures 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur 

Lisbeth Heidemann 

Torfing  

 

Genstandsnavne, genstandsliv. En bio-

grafisk undersøgelse af navngivne gen-

stande i norrøn kultur 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur 

Marie Andreasen  

 

Seeds of Understanding, Paths of Rec-

onciliation. Remembering the Anni di 

Piombo in Italy 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Sophie Hooge Seebach  

 

The Dead are not Dead: Intimate Gov-

ernance of Transitions in Acholi 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Christiane Falck  

 

Calling the Dead – Spirits, Mobile 

Phones, and the Talk of God in a Sepik 

Community (Papua New Guinea) 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Nina Helt Nielsen  

 

Formation of Celtic fields. A geoarchaeo-

logical and relative-chronological study 

of selected Danish field systems from the 

Late Bronze Age and Early Iron Age 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Eva Mortensen  

 

Narratives and Memories in the City-

scape. Encountering heroes in cities of 

south-western Asia Minor at the onset of 

Roman rule 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Silvia Giulia Pirola  

 

Making Sense of Europe: Compagni, 

Amici and the first elections to the Eu-

ropean Parliament 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Jonas Langeland Peder-

sen  

 

Constructive Defiance? Denmark and 

the Effects of European Law 

Institut for Kultur og 

Samfund 
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Astrid Elkjær Sørensen  

 

"Vi har fundet os i alt for meget!" - De 

kvindedominerede fagforeningers og de-

res medlemmers ligestillingsprojekt 

1985-2010 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Michael Nobel Jakob-

sen  

 

"Mett hals, handt och ald andenn herlig-

hedt och rettighedt" Retslig interaktion 

mellem adel og bønder i Hvetbo herred i 

1630’erne 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Mathias Hein Jessen  

 

Sovereign Bodies. Constitution and con-

struction of State, subject and corpora-

tion 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Rasmus Dyring  

 

Freedom, Responsiveness and the Place 

of the Ethical 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Nicholas Alexander 

Marshall  

 

The Meaning of Theurgy: A Minimalistic 

Approach to "Theurgy" and Previous 

Understandings of the Term in the Study 

of Late Antique Religion 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Jens Nørgaard Lin-

deroth  

 

The knowing and the knower in Martin 

Heidegger 1918 - 1921 - Investigations 

into the dynamics of an explicative self 

between philosophy, theology and sci-

ence 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Tenna Mose Schøler 

Rhiger  

 

Liturgiens åndedræt. Et liturgisk anima-

tionsteaterlaboratorium med fokus på 

udviklingen af en liturgisk teologisk og 

performativ tilgang til gudstjenestefej-

ringen 

Institut for Kultur og 

Samfund 

 

 

10 B. Godkendt referat fra møde den 20. juni 2016 

Referat af mødet den 20. juni 2016 blev sendt i høring hos Akademisk Råd den 7. juli. 

Referatet kan ses her: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af__Moede_Akademisk_

Raad_Arts___20-06-2016__1_.pdf 

 

 

LUKKET SAG 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 15.30 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af__Moede_Akademisk_Raad_Arts___20-06-2016__1_.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Referat_af__Moede_Akademisk_Raad_Arts___20-06-2016__1_.pdf
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Merete Wiberg 

Formand 

 

 

Lone Plougmann Iversen 

Referent 


