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Mødedato: tirsdag den 21. september 2021 kl. 9.30 – 12.00

Mødested: Sandbjerg

Mødeemne: Akademisk Råd Arts 

Deltagere: Forperson Niels Nørkjær Johannsen, dekan Johnny Laursen, Stefan Iver-
sen, Lone Koefoed Hansen, Bo Kristian Holm, Ning de Connick-Smith, David Reimer, 
Annette Skovsted Hansen, Malene Sillas Jensen, Jonathan Sebastian Rossen, Naja 
Rathje Lennert

Observatør: Henrik Nitschke

Afbud: Katharina Juhl Haslund (barsel), Elizabeth Bruns (barsel), Morten Nissen, 
Gitte Pappe Ludvigsen, Anne H. Pjengaard (substitut for Katharina J. Haslund), Car-
sten Madsen, Rikke Toft Nørgård, Puk A. Willemoes Jensen

Referent: Ulla Gjørling

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Æresdoktorer 2022

3. Orientering fra dekan og forperson

4. Høring af udkast til Strategisk Rammekontrakt

5. Høring af AU’s forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor

6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. 

2. LUKKET PUNKT - Æresdoktorer 2022

Punktet var lukket.

3. Orientering fra dekan og forperson

Dekanen orienterede om: 

- To institutlederstillinger i opslag
Da både IL Bjarke Paarups, IKS og IL Per Stounbjergs, IKK stillinger udløber, 
slås stillingerne op i efteråret til besættelse først i det nye år. Genitor bistår de-
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kanen i processen. Der ansættes igen i tidsafgrænsede stillinger typisk i 5 år 
med mulighed for forlængelse i 3 år. 

- Dækning af uddannelsesområdet i prodekan Niels Lehmanns fravær 
Prodekan Niels Lehmann er sygemeldt indtil medio november. I perioden er 
Lars Kiel, studieleder på IKK dekanatets kontaktperson i universitetsledelsens 
uddannelsesudvalg og til de øvrige studieledere.

- Udflytning og reduktioner
Dekanatet har som de øvrige fakulteter afholdt møder med rektoratet, som har 
bedt samtlige fakulteter præsentere foreløbige planer for 10 % reduktion af 
studiepladserne. Omkring nytår skal AU efter en drøftelse i bestyrelsen melde 
en samlet plan til styrelsen, hvorefter der udarbejdes en samlet sektorplan til 
politisk godkendelse. Dekanen understregede, at meget kunne ændre sig un-
dervejs.

Rådet drøftede mulighederne for og relevansen af udflytninger som alternativ til 
reduktion. Dekanen oplyste, at ingen fagmiljøer har udvist interesse for en udflyt-
ning, og at han ikke havde store forventninger til at kunne rekruttere studerende 
til studiepladser uden for universitetsbyerne. Han så derfor udflytninger som et 
mindre sandsynligt udkomme, da det desuden også er meget omkostningstungt at 
udflytte, og da udflyttede uddannelser skal prækvalificeres. Han orienterede desu-
den rådet om, at institutledere, vice-institutledere og studieledere er inddraget.

Rådet spurgte til mulighederne for at friholde specifikke uddannelsestyper som fx 
it og visse ingeniørområder. Dekanen svarede, at han ud fra et AU-helhedsper-
spektiv støtter sådanne friholdelser. 

Rådet spurgte, om den varslede sektorplan kan ses som indledningen til et styrket 
samarbejde på tværs af universiteterne, hvilket dekanen vurderede var tilfældet. 

Forpersonen fortalte, at udflytningen også havde været temaet for forpersonernes 
kvartalsmøde med rektor. 

4. Høring af udkast til Strategisk Rammekontrakt

Akademisk Råd, Arts bemærkede generelt, at den strategiske rammekontrakt i vidt 
omfang afspejler AU’s strategi, og at man i nogen grad har undgået kpi’er, som ikke gi-
ver synderlig værdi. Begge dele bidrager til en fornuftig rammekontrakt. 

Akademisk Råd, Arts bemærker dog, at den strategiske rammekontrakt ikke forholder 
sig til strategiens målsætninger om et bæredygtigt universitet i den bredeste forståelse 
af begrebet, hvor diversiteten internt afspejler den diversitet, som det omgivende sam-
fund indeholder, og hvor der arbejdes aktivt med at skabe trivsel på arbejdspladsen.

Mere detaljeret bemærkede Akademisk Råd, Arts, at:
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Mål 1 indeholder en pudsig modsætning mellem tekst og indikator. Brødteksten poin-
terer vanskeligheden ved medfinansiering ifm. øget hjemtag, mens der samtidig er et 
mål om øget hjemtag. Det bemærkes desuden om indikatoren ”årligt forbrug af ek-
sterne forskningsmidler per senior-VIP”, at dette er et udtryk for et historisk hjemtag 
typisk for 2-3 år siden. Det kunne derfor overvejes at medtage indikatoren årligt hjem-
tag.

Mål 4 baserer sig på indikatorer, som også benyttes i koblingen mellem Læringsbaro-
metret og genfastsættelsen af grundtilskuddet i uddannelsesbevillingen, hvorfor AU 
ved eventuel lav målopfyldelse på denne indikator risikerer dobbelt økonomisk straf 
herfor.

5. Høring af AU’s forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til 
professor

Forpersonen indledte med at sige, at den varslede høringsproces, hvor rådets hørings-
svar skal inkluderes i et samlet fakultetssvar, afviger fra den normale procedure, og at 
det efter hans vurdering ikke var en farbar vej, da det bevæger sig væk fra formålet 
med de akademiske råd. Hans anbefaling var derfor, at rådet indsender eget hørings-
svar. Forpersonforsamlingen vil efterfølgende tage en dialog med UL vedrørende de 
Akademiske Råds rolle i høringsprocesser generelt. 

Dekanen ridsede kort op, hvordan de akademiske råds forpersonforsamling på et 
møde med bestyrelsen tidligere havde opfordret til en implementering af forfremmel-
sesprogrammet som værktøj. 

Dekanen orienterede, at institutlederne er i færd med at udarbejde en model for im-
plementering på Arts, såvel som forfremmelsesprogram og som rekrutteringsværktøj, 
og at dette vil komme til drøftelse i diverse kollegiale organer, når AU’s model er ende-
lig vedtaget. Den bygger på Arts’ tidligere indspil.

Generelt bemærkede rådet, at teksten synes at signalere, at man ved indtræden i pro-
grammet stort set skulle besidde de kompetencer, som var krævet ved professorni-
veau. Rådet bemærkede desuden, at der var behov for at signalere behovet for profes-
sorer, som tager ansvar for både forskning, uddannelse og fællesopgaver.  

Forpersonen påpegede, at programmet nogle steder fremstod som værende skrevet ud 
fra en NAT/TECH/HEALTH-synsvinkel. Kriteriet omhandlende ledelseskompetence 
på gruppelederniveau blev det fremhævet, at der på de tørre fag kan været enkeltfor-
skere på højt niveau, som ikke indgår på gruppelederniveau. Lone påpegede desuden, 
at gruppelederskab forudsatte en større bevilling. Hun foreslog udtrykket ”opbygge og 
lede faglige og kollegiale kompetencer” som alternativ. Anette påpegede vigtigheden af 
at være konkret og fastholde, at en professor skal kunne lede og have kompetencer in-
den for forskningsledelse. 

Stefan bemærkede, at formuleringerne snarere ledte tanken hen på et værktøj, der an-
vendes til rekruttering end til forfremmelse. Han foreslog desuden at luge ud i nogle af 
de mange forekomster af ordet ”særlig” i teksten. Endelig bemærkede han en asymme-
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tri i punktopstillingen øverst på side 2, hvor sidste bullet eksemplificeres med det me-
get konkrete ”ERC-bevilling eller tilsvarende niveau”. I hans optik skulle alt være til-
svarende detaljeret, eller parentesen skulle fjernes. 

Forpersonen foreslog formuleringen ”Tiltrækning af signifikant ekstern forskningsfi-
nansiering baseret på faglig bedømmelse og høj kvalitet og efter internationale stan-
darder for forskningsmiljøet”.

Bo bemærkede, at kriterier omhandlende forskningspublikationer i udkastet tilsva-
rende var begrænset til publikationer i førende tidsskrifter, men at det var en uhen-
sigtsmæssig indsnævring, som ikke tilgodeså praksis på Arts, hvor der er et betydeligt 
fokus på monografier. Han foreslog, at der tilføjes publikation i førende tidsskrifter 
”og på førende forlag”. Stefan forslog alternativet ”flere væsentlige publikationer” for 
også at signalere, at kvalitet var mere afgørende end volumen.  Lone foreslog en om-
skrivning til ”publikationer baseret på faglig bedømmelse og høj kompetence inden for 
fagmiljøet” eller ”høj kvalitet i førende tidsskrifter og forlag”. 

Bo foreslog en alternativ opstilling med en overskrift og eksemplificeringspunkter til 
udfyldelse af det overordnede kriterium. 

Afslutningsvis advarede rådet mod, at programmet benyttes til at spare penge i en pe-
riode ved ansættelse af medarbejdere, som lige så godt kunne ansættes i et ordinært 
forløb. Desuden opfordrede rådet fakultetet til tydelige udmeldinger om diversitet i be-
nyttelse af programmet, da der ikke nødvendigvis er den ønskede kønsbalance blandt 
gruppen af forskere, som allerede er erklæret professorable og dermed har store for-
ventninger til programmet.  

6.  Eventuelt

Stefan spurgte til tankerne bag og metoden til prækvalifikation af ansøgninger til Ve-
lux, og om der ikke var udmeldt en specifik procedure. Hertil svarede dekanen, at in-
stitutterne hidtil har varetaget processen, men at han ville drøfte med prodekan for 
forskning, om der er noget, der taler for, at processen i stedet skal varetages på fakul-
tetsniveau. 
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VEDR. ORIENTERINGSPUNKTER

Forpersonen ønskede, at Arts’ strategi behandles som drøftelsespunkt på det kom-
mende ordinære møde (14. december 2021). 

Vedr. AUFF-seminar advokerede Lone for rejsemidler til familier, hvortil dekanen fo-
reslog hende at kontakte konstitueret HEALTH-dekan Hans Erik Bøtker, som vil være 
rapporteur for fakulteternes holdning. 
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