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Mødedato: Tirsdag den 01-12-2020 kl. 11.30-15.00
Mødested: Zoom
Mødeemne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 5/2020)

Deltagere: Forperson Niels Nørkjær Johannsen, dekan Johnny Laursen, Stefan 
Iversen, Lone Koefoed Hansen, Bo Kristian Holm, Morten Nissen, Ning de Con-
nick-Smith, David Reimer, Annette Skovsted Hansen, Rikke Toft Nørgård, Car-
sten Madsen, Elizabeth Bruns, Puk A. Willemoes Jensen, Malene Sillas Jensen, 
Jonathan Sebastian Rossen, Magnus Rønne Møller

Observatører: Henrik Nitschke, Gitte Pappe Ludvigsen, Anne H. Pjengaard 
(substitut for Katharina J. Haslund)

Afbud: Katharina Juhl Haslund (Barsel), Mia Skjold Tvede Henriksen 

Referent: Chefsekretær Vibeke Højgaard

Gæster: 
Pkt. 4: Institutlederne: Per Stounbjerg (IKK), Claus Holm (DPU), Bjarke Paarup 
(IKS) samt Henrik Jensen (Arts HR)

REFERAT – Godkendt den 17. december 2020

1. Godkendelse af dagsorden (11.30-11.35)
Niels Nørkjær Johansen bød velkommen. Dagsorden blev godkendt uden be-
mærkninger.

PUNKTER TIL DRØFTELSE
2. Drøftelse af Arts Forskningsrapport 2020 (11.35-12.05)
Dekanen indledte drøftelsespunktet med sine observationer. Rapportens hoved-
formål er at dokumentere den meget store forskningsindsats, der finder sted på 
fakultet.

Arts udgiver hvert år en rapport der summerer nøgletal for ansættelser, publika-
tioner, ph.d.-området, bevillinger og rankings. Rapportens formål er primært at 
fungere som intern ledelsesbetjening, således at fakultet og institutter kan følge 
med i udviklingen på forskningsområdet.

Personale
Der har de sidste par år ikke været de store udsving i antallet af ansatte i de for-
skellige kategorier på de tre institutter. Det er dog værd at bemærke, at IKS har 
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væsentligt flere Ph.d.-studerende og postdocs end IKK og DPU. Dette hænger na-
turligt sammen med det høje hjemtag af eksterne forskningsmidler på IKS.
Andelen af kvinder er stigende på professor kategorierne og samlet set er 39% af 
alle professorer/professorer MSO kvinder på Arts, totalt for AU er det kun 25%.

Publikationer
Tendensen er fortsat at der publiceres flere journal articles og relativt set færre 
monografier. Der er stigning i BFI niveau 2 publikationer i 2019.

PhD
I 2019 blev indskrevet 72 PhD-studerende.
Det er 81% af de færdige PhD’er i 2019, som havde været på udlandsophold. Det 
tal vil naturligvis være lavere for 2020 grundet Covid-19.
Der er fra 2020 blevet skåret ned på medfinansieringen til ph.d.-projekter i ek-
sterne forskningsansøgninger og der vil derfor forventeligt blive optaget færre 
ph.d.-studerende de kommende år.

Ekstern forskningsfinansiering
2020 endte som et rekordår for hjemtag fra DFF. Men også fra EU og især Marie 
Curie og ERC bevillinger har fakultetets forskere været dygtige til at hjemtage i 
2019.

Rapporten dokumenterer fakultetets forskning. Fin udvikling i publikationer og 
artikler. Det nye i forskningsrapporten er Open Access. 

Der var herefter en drøftelse af forskningsrapporten. 

Ét af medlemmerne påpegede, at søjlediagrammerne for hjemtaget i rapporten 
kunne give læseren et forkert billede, da der i den grafiske fremstilling ikke er kor-
rigeret for antal VIP pr. institut. 

Der var en drøftelse af målemetoden BFI-point og vægtning heraf. Dekanen be-
mærkede, at BFI er en bureaukratisk kvantitativ målemetode og gentog sin tradi-
tionelle opfordring til forskerne om at se på videnskabelig kvalitet frem for BFI-
point ved beslutning om udgivelseskanal. Et medlem kommenterede, at blandt an-
det DFF og Carlsberg Fondet går meget op i BFI.

Dette førte til en diskussion om udgivelser mere generelt. Forskningsrapporten til-
godeser BFI-udgivelser. Dekanen bemærkede, at forskningsrapporten blot er et 
statusværktøj, der fremlægger faktiske tal/data. Dekanen vil gerne se på, om det 
kan fremstilles anderledes i rapporten, men understreger at ledelsen er helt klar 
over vigtigheden af den del af forskningen, formidlingen m.v. som ikke er målbar. 
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Det ligger også fortsat ledelsen på sinde, at der skal være dansk publiceret forsk-
ning.

Det blev bemærket, at det kunne være interessant at tage nogle andre målemeto-
der i brug i årsrapporten. Det kan være med til at bekræfte forskerne i, at de gør 
det godt. BFI promoverer desværre kun det kvantitative og ikke det kvalitative.

Dekanen gav udtryk for, at flere tal og statistik i stor udstrækning risikerer at styre 
adfærden. Han mener, at rapporten samlet set giver et billede af, at der er mar-
kante fremskridt, og at fakultetet har en flot forskningspræstation. 

3. Evaluering af Akademisk Råds arbejde i 2020 (12.05-12.25)
Forpersonen gav en kort status over nogle af de opgaver i 2020, hvor Rådet efter 
hans vurdering har sat sit fingeraftryk. Det drejer sig hovedsageligt om de tre store 
høringer.

AU Klimastrategi 
Her ønskede Rådet en større fokus på universitetets kerneydelse og den enkelte 
medarbejders ansvar, så fokus ikke bare var på driften. Dette er kommet lidt tyde-
ligere frem i den endelige strategis indledende rammesætning. Det er vigtigt, at 
Rådet, også efter høringssvaret er afleveret, viser interesse for selve implemente-
ringen.

AU handleplan for Ligestilling og Diversitet
Rådet havde i sit svar påpeget, at der fokuseres meget ensidigt på VIP-ansatte og 
at der kigges meget snævert på diversitet som mand/kvinde problematikker. Moti-
vationen bag disse valg er blevet gjort tydeligere i den endelige handleplan.

Arts’ strategi
Rådet havde to hovedindspil til strategien; Retorik og sprogbrug samt Arts’ pro-
fil/identitet skærpes. Det er tydeligt i den færdige version af strategien, at Rådets 
anbefalinger langt hen ad vejen er blevet fulgt.

Det er kendetegnende for høringer på universitetsniveau, at det er et forholdsvist 
færdigt produkt, som ikke er let at sætte sit aftryk på. Dette forholder sig noget an-
derledes, når det drejer sig om høringer på fakultetsniveau. Forpersonen efterly-
ste, at man fra Universitetsledelsens side helt kort melder samlet tilbage til alle 
hørte parter med en kvittering for, hvilke punkter i det givne produkt man har ju-
steret på baggrund af høringsbidrag. Dette kan styrke engagement i høringerne og 
efterfølgende opbakning i højere grad end de pt. meget generiske taksigelser.
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Dekanens vurdering er, at de akademiske råd tages meget alvorligt i universitetsle-
delsen og i bestyrelsen. Rådenes gennemslagskraften er blevet større gennem de 
senere år. 

Dekanen udtrykte sin tilfredshed med de indspil han har fået fra Arts’ Akademiske 
Råd, f.eks. gode argumenter i sagen om oprykningsprofessorater i forlængelse af 
de seneste ændringer i stillingsbekendtgørelsen. Dekanen var også glad for rådets 
høringssvar til fakultetsstrategien. 

Rådet blev bedt om at kommentere på udkastet til mødeplan 2021. 
- Seminaret på Sandbjerg bliver den 20.-21. september 2021. 
- Plads til flere pauser generelt på møderne 
- Formøderne udvides til en time (incl. en pause før hovedmødet)
- Behøver alle møder ligge på samme ugedag? 
- Hvis ugedage fastholdes, - rykkes møder til senere på dagen om muligt
- Ved Zoom-møder, bør sendes to links, ét til formøde og ét til hovedmøde

Rådssekretæren indkalder til møderne snarest, hvor der tages hensyn til oven-
nævnte i videst mulige omfang. Tilrette mødeplan 2021 er vedlagt i bilag 1.

4. Drøftelse af tidsforløb ved VIP-ansættelser (12.35-13.20) 
Forpersonen bød velkommen til institutlederne samt Henrik Jensen fra Arts HR 
og ridsede kort baggrunden op for punktet; rekrutteringen af videnskabeligt per-
sonale på Arts har ændret sig i løbet af de seneste 10-15 år, og der er på bagkant 
sket en løbende tilpasning af ansættelsesprocedurer og -normer. Én af udfordrin-
gerne i en situation med stigende internationalisering og søgning til stillingerne 
har været at gennemføre ansættelser inden for en rimelig tidshorisont, dvs. at 
undgå meget lange forløb omkring stillingsbesættelserne. Da tidsforløbet (ligesom 
kvaliteten) i besættelse af videnskabelige stillinger er en konkurrenceparameter 
ift. rekruttering af højt kvalificerede og efterspurgte medarbejdere, er der i de se-
neste år foregået en målrettet indsats for at reducere længden af ansættelsesforlø-
bene på fakultetets institutter. 

Akademisk Råd ønsker at drøfte, hvordan det går med denne indsats baseret på 
data i stedet for ”hear say” og institutlederne kan være med til kvalitativt at kvalifi-
cere, hvad der ligger bag tallene.

Henrik Jensen beskrev kort det fremsendte talmateriales oprindelse, som stam-
mer fra Emply Hire. HR-systemet blev taget i brug i 2019 og mængden af data er 
derfor ikke overvældende (primo 2019 – nov.2020). Systemet er ikke designet til 
at kunne genere den slags statistisk materiale, og data er derfor efterbehandlet af 
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HR IT.  Data er opgjort fra den dag, hvor stillingsopslaget bliver publiceret. Slut-
tidspunktet er når projektet lukkes ned i Emply, og dette tidspunkt er meget svin-
gende, da man manuelt skal give besked om, at kandidat er valgt og har fået til-
budt jobbet. Der er flere usikkerheder i talmaterialet, men giver dog et tidsmæssigt 
billede af ansættelsesforløb. 

Talmaterialet blev præsenteret og efterfølgende kommenteret af de tre institutle-
dere.

Kommentarer til talmaterialet, mv. 
- Datagrundlaget er meget spinkelt og forbundet med store usikkerheder
- Tvivl om hvilke stillingskategorier tallene konkret dækker over
- Stor forskel på fastansættelser og projektansættelser i tidsforløbet (der bør 

skelnes)
- Talmaterialet bør kun være trukket på baggrund af adjunkt, lektor og pro-

fessorstillinger i åbne opslag – i den første graf må der være taget andre 
stillingstyper med, da medianen er urealistisk lav (dette bekræftedes af 
HJ).

- Et ansættelsesforløb der kører glat igennem og uden forsinkelser i delpro-
cesserne vil normalt tage ca. 20-25 uger. Med de ansættelsesprocedurer 
der findes i dag, kan ansættelserne ikke foregå væsentligt hurtigere end de 
gør. Institutlederne er meget opmærksomme på tidsperspektivet i ansæt-
telser!

Alle tre institutledere påpegede følgende udfordringer, som er med til at trække 
ansættelser i langdrag:

- Virkelig mange delprocesser (over 70 !) i et ansættelsesforløb 
- Antallet af ansøgere er steget markant de seneste år
- Genopslag hvis ansøgerfeltet mangler diversitet (eller ansøgere)
- Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og finde en bedømmelsesformand
- Udenlandske kandidater, der får tilbudt en stilling, kan vente meget længe 

med at takke ja eller nej (ofte måneder). Hvis 1. kandidat takker nej, kan 
også kandidat nr. 2 tage sig tilsvarende god tid til at svare

Følgende tiltag har været med til at optimere forløbene på institutterne:
- Udpegning af lokale tovholdere på hver enkelt ansættelsesforløb, der søger 

for, at processen ikke går i stå i én af de mange delprocesser
- Short-listing gør det meget lettere for ansættelsesudvalgene at håndtere de 

mange ansøgninger
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Forslag til aktiviteter, der kan reducere tidsforløbet i ansættelser:
- Kortlægning af de mange delprocesser (hvor kan der spares tid)
- Kortlægning af især bedømmelsesudvalgets betydning og opgave, som har 

ændret sig siden indførelse af short-listing. Kan der laves et kortere og 
enklere forløb? Her kunne der potentielt spares meget tid og mange penge.

- Skabeloner til opslag af alle jobtyper
- Nedsættelse af bedømmelsesudvalget mens stillingen er slået op (dette gø-

res på AAU). Det forkorter forløbet med ca. en måned. Eventuel inhabilitet 
afklares, når man kender ansøgerfeltet.

- Ensretning af HR-processer på tværs i Arts. (gør processerne mindre sår-
bare i tilfælde af sygmeldinger blandt HR-personale, mm.)

- Forbedret kommunikation med ansøgerne! ”Status mails” til ansøgerne 
undervejs i ansættelsesforløbet, kan være med til at fastholde deres inter-
esse for stillingen. Som det er i dag, kan der gå mange måneder, uden at 
ansøgerne hører nyt overhovedet. 

Niels Nørkjær Johannsen rundede drøftelsen af med at takke for de mange gode 
input fra gæsterne. Det er helt tydeligt, at man på institutterne har arbejdet foku-
seret med at minimere tidsforbruget. Drøftelsen i dag har også givet konkrete bud 
på, hvad der yderligere kan gøres. Punktet vil helt sikkert blive genbesøgt af Rådet. 

5. #MeToo – drøftelse af situationen på Arts (13.20-14.10) 

Dekanen orienterede om status på dét arbejde, der pågår på fakultetet ift. sexisme, 
krænkelser, mm. Der er allerede på fælles mødet mellem AR og FAMU/FSU den 
27. oktober orienteret om de første tiltag.

Siden (den 17. november) har rektor været vært for en workshop om arbejds-
pladskulturen på AU, og det er nu fakulteterne, der driver det videre arbejde. Et 
konkret tiltag på Arts er afvikling af en workshop for ledere om håndtering af 
krænkelsessager (afholdes den 7. december). Det ligger dekanen meget på sinde, 
at vi får skabt en kultur, hvor ingen skal finde sig i krænkelser, men trygt kan sige 
fra og blive taget alvorligt. 

Ning de Coninck-Smith gav herefter et oplæg om emnet. Præsentationen kan 
desværre ikke deles med Rådet, da materialet er under videreudvikling som led i 
arbejdet med håndbogen ”Sexisme i dansk Akademia”, som AU for øvrigt har taget 
lead på, da rektor har valgt at finansiere projektet. Bogen udkommer i foråret 2021 
og har Mie Plotnikof (DPU) og Sara Louise Muhr (CBS) som hovedforfattere. 

Der var herefter en debat om emnet, om dets brede definition og ikke mindst ind-
byggede dilemmaer.
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Ning de Conick-Smith takkede Rådet for de mange indsigtsfulde betragtninger om 
emnet og opfordrede til, at man bakker op om initiativet og anerkender de menne-
sker, der har turdet tage kampen op og endelig bragt emnet på dagsordenen. 

Forpersonen takkede og lovede, at dette ikke var sidste gang, at emnet vil blive 
drøftet i Rådet. Det kunne være interessant også med de studerendes vinkel.

6. Covid-19 status samt blik mod F21 (14.10-14.45)
Dekanen gav et kort resumé / status på situationen, som jo løbende er blevet oriente-
ret om i mails enten fra rektor, fakultets- eller institutledelsen. 

Heroisk forår, håbefuld sommer og nu et nedslående efterår, -  det er vel den almene 
sindsstemning kort fortalt.

Efterårets mere langsigtede perspektiv med mere on-line undervisning har trods alt gi-
vet ro på undervisningsfronten og mere kontinuitet for medarbejderne. Der fastholdes 
mest mulig fysisk undervisning, men 1-meter-kravet har betydet en del mere online- 
og parallelundervisning end ledelsen havde håbet og først planlagt. Medarbejderne er 
ikke tvunget hjem som i foråret, og der er ca. en tredjedel af Arts medarbejdere fysisk 
tilstede på campus, bl.a. i forbindelse med undervisning.

Dagligdagen fungerer nu på et fornuftigt niveau for både studerende og medarbejdere 
og faktultetsledelsen har måtte træffe den beslutning, at dette også bliver niveauet for 
F21. Dette for at give os en klar planlægningshorisont med stabilitet. Det kan virke 
uoverskueligt, at det skal fortsætte også i næste halvår, men på trods af vacciner, mm. 
er det indtil videre nok mest realistisk.

Smittespredning er under kontrol. Ca. 5-6 Arts studerende på ugebasis har enten væ-
ret i tæt kontakt med eller er selv testet positive. I alt er 6 Arts medarbejdere blevet 
konstateret smittet med Corona. Det vil sige, at det er meget trygt at færdes på univer-
sitet, men både medarbejdere og studerende er meget polariserede i deres holdning til 
risikoen.

Trods det lave incidensniveau er det besluttet, at ph.d.-forsvar afvikles online frem til 
sommeren 2021. Forskningsarrangementer, etc. planlagt i foråret er stadig i fare for at 
måtte aflyses. Man vurderer ikke på efteråret 2021 endnu, det er simpelthen for tidligt.

Der var herefter en bred drøftelse af emnet. Især forskningssamarbejdet fyldte en del. 
Det skal være muligt at kunne planlægge konferencer i F21 allerede nu, men man har 
ikke kunnet forhåndsbooke lokaler. Beskeden har været, at alle lokaler var forhåndsre-
serveret til undervisning. Dekanen oplyste, at dette var en beslutning truffet af fakul-
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tetsledelsen på et tidligere tidspunkt, men at der nu er lukket op for bookinger i forå-
ret. 

Det er også vigtigt at vi får state-of-the-art tekniske løsninger på afholdelse af hydrid-
konferencer, da vi nok må forudse, at der i foråret fortsat vil være forskel på rejsere-
striktioner landene imellem. 

Forpersonen og andre rådsmedlemmer bemærkede, at vi snart ikke længere kan und-
være det fysiske møde, derfor er det meget vigtigt, at der findes tekniske løsninger, så 
vi i det mindste kan mødes delvist fysisk. 

Der var en kort, men intens drøftelse af beslutningen om online afvikling af ph.d.-for-
svar. Der var en vis undren i Rådet over beslutningen, så længe omstændighederne til-
lader f.eks. fysisk undervisning. Ph.d.-forsvarene er et af de vigtigste ritualer på uni-
versitetet, og man bør strække sig langt – som man også har gjort på undervisnings-
området – for at få disse til at fungere bedst muligt. Dekanen oplyste, at det var grun-
digt undersøgt i forhold til situationen på institutterne og en velovervejet beslutning af 
fakultetsledelsen. 

Dekanen oplyste videre, at det primære argument imod blandede formater er, at det er 
vanskeligt at supportere teknisk og garantere en tiltrækkelig kvalitet i lyd og billede. 
Forpersonen replicerede, at der allerede er meget forskellige erfaringer lokalt med 
blandede formater, og at man (igen, så længe forholdene tillader bl.a. fysisk undervis-
ning) burde overveje en mere fleksible håndtering, der muliggør delvist fysiske forsvar 
der, hvor kandidaten har et stærkt ønske derom, og hvor rammer og forhold tillader 
det. Endelig pointerede forpersonen, at tilpasningen på dette område ikke er sket med 
nær samme hastighed eller kreativitet som på undervisningsområdet.

[Red.: I skrivende stund v. redigering af referat er diskussionen ikke relevant, jf. den 
skrappere nedlukning pga. udviklingen i smittetal, men den bliver givetvis aktuel 
igen senest til foråret]

PUNKTER TIL ORIENTERING (14.45-15.00)
7. Orientering fra dekan og formand
Dekan:
- Status på arbejdet med undervisningsplanlægning. 
Opgaven er utrolig kompleks med ekstremt mange faktorer i spil. Arbejdet er 
endnu ikke færdig.
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Forperson:
- Magnus Rønne Møller fra Frit Forum er ved Studenterrådsvalget ikke blevet gen-
valgt til Akademisk Råd og udtræder med udgangen af januar 2021. Niels takkede 
Magnus for sit arbejde i Rådet. 
- Frit Forum har sendt en henvendelse til Rådet, hvor de beder om at få en fast ob-
servatør på rådsmøderne. Rådets svar er, at det er desværre ikke er muligt, men at 
Frit Forum er velkomne til at anmode om deltagelse i konkrete punkter på kon-
krete møder. 
- Jonathan Rossen er blevet valgt til Omnibus Redaktionskomité for en to-årig pe-
riode. 

8. Eventuelt 
I.a.b.

PUNKTER TIL SKRIFTLIG ORIENTERING 
9. Tildeling af ph.d.-grader

Bilag: Oversigt for perioden 10. september 2020 til 12. november 2020

10. Årsplan AR-møder 2021
Bilag: Årsplan 2021 (punkter til kommende møder i AR) 

11. Godkendt referat fra sidste møde
Bilag: Referat fra fællesmødet den 27-10-2020 mellem AR og FSU/FAMU

12. Næste møde 
Bilag: Opdateret mødeplan 2021 
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Akademisk Råd Mødekalender 2021

Formøder: 1 time før rådsmøderne (incl. pause før rådsmødet) 
(samme lokale som hovedmødet. Ved online møder ønskes separat link)

Ugedag Dato Tid Sted

Torsdag 04-02-2021 13.30-16.00
1. Ordinære møde 
Afholdes via Zoom

Tirsdag 27-04-2021 12.30-13.30

Møde med FAMU/FSU, opfølgning på 
budget 2021 ØR1
(1483-616)
Videolink Emdrup-Aarhus (??)

Tirsdag 27-04-2021 13.30-16.00
2. Ordinære møde (1483-616)
Videolink Emdrup-Aarhus (??)

Tirsdag 22-06-2021 13.30-16.00
3. Ordinære møde (1431-021)
Videolink Emdrup-Aarhus (??)

Mandag 20-09-2021 08.00 – 08.00
Seminar for de Akademiske Råd på 
Sandbjerg Gods

Tirsdag 21-09-2021 09.30 – 12.00
4. Ordinære møde 
Sandbjerg Gods

Tirsdag 26-10-2021 10.30 -12.30

Møde med FAMU/FSU, om ØR3 og 
budget 2021
(1483-616 Nobelparken)
Videolink Emdrup-Aarhus (?)

Tirsdag 14-12-2021
12.30-13.00
13.00-15.30

 (Fælles møde i Aarhus)
Starter med julefrokost
5. Ordinære møde (1413-021) 
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