SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

Møde den: 17. november 2016, 16.15 – 18.30
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-733
Akademisk Råd

Dagsorden

Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Niels Chr. Nielsen (NCN/dekan), Mogens
Vestergaard Thrana (MVT/ANIS), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLK/FOOD), Inge S. Fomsgaard
(ISF/AGRO), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Annette Baatrup-Pedersen (ABP/BIOS), Tobias
Wang (TWA/BIOS), Peter Balling (PBA/PHYS), Torben Heick Jensen (HTJ/MBG), Johan P. Hansen
(JPH/MATH), Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Henrik Karstoft (HKA/ENG), Björn Andresen (BJA/ASE),
Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Dorthe Hagen Nielsen (DHN/CS), Noor De Jong (NDJ/MBG),
Marianne F. Løyche (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM)
Stud. repræsentanter: Mathias Rav (MTA), Daniel Hulgaard (DHU), Sanne Hage Larsen (SHL), Kåre
Koch Rønnow (KKR), Simon Jæger Nielsen (SJN)
Afbud: Jette Laursen (referent), Adnan Samir Zaabalawi (ASZ), Lars Arge (LAA/CS), Lizzi K. Stausgaard
(LKS/ENVS), Anne Jensen (AJEN/ENVS),
Referent: Casper H. Borchmann (CHB)
Gæst: Anna Bak Maigaard under pkt. 2

Dato: 04 november 2016

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) (5
min)
Forslag til dagsorden er aftalt mellem formand og dekan

2.

Frafaldsundersøgelsen v. Anna Bak Maigaard (Uddannelseschef
HE, tidlg. Uddannelsesrådgiver, ST), (bilag), (30 min)
AU's Udvalg for Uddannelse har i 2015 bevilget strategiske midler til at
gennemføre en undersøgelse af årsagerne til, at studerende afbryder deres uddannelse. ST har i samarbejde med Rambøll gennemført en interview-/spørgeskemaundersøgelse med 508 tidligere studerende på en bachelor-/diplomingeniøruddannelse på ST. Svarprocenten er 61 %. Respondenterne er blevet udmeldt fra ST i løbet af 2014 eller første halvdel
af 2015. Data er indsamlet i perioden november 2015 - januar 2016.

Side 1/2

3. Økonomi (10 min.)
a. ØR3 (bilag)
Dekanen orienterer om status for fakultetets økonomi med udgangspunkt
i Økonomirapport 3.
4. Forskningsbaseret undervisning (60 min)
Rådet drøfter emnet på baggrund af oplæg fra arbejdsgruppen (KKR,
RLM, TW)
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5. Ph.d. grader siden sidst (bilag) (5 min.)
I henhold til aftalte procedurer gives status på tildelte grader siden sidst.
Rådet bedes overveje eventuelle kommentarer.

6. AUs digitaliseringsstrategi - høring (bilag) (10 min.)
Et udkast til en fælles digitaliseringsstrategi for AU er udsendt i høring. I
strategien opstilles 4 mål med tilhørende delmål for henholdsvis indsatsen
i relation til forskning, uddannelse, digital studie- og arbejdsmiljø samt
administration. Digitaliseringsstrategien vil senere blive suppleret med et
road map med konkrete forslag. Rådet bedes drøfte udkast til digitaliseringsstrategi.

7. Meddelelser (5 min.)
Nedenstående bilag er udsendt til orientering til rådet.
a. Fakultetets handleplan for psykisk APV (bilag)
b. Æresdoktorindstilling (bilag)
c. Orientering om justering af indikatorer for uddannelseskvalitet (bilag)
d. Høring over udkast til forslag til lov om DKs Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og DFF (bilag)
(udsendt til skriftlig høring i rådet med svarfrist 9.11.16)
e. Høring over lov om videnskabelig uredelighed (bilag)
(udsendt til skriftlig høring i rådet med svarfrist 9.11.16)
f. Reviderede principper for brug af professorater ved ST (bilag)
g. Indmeldte handleplaner for flere kvinder i forskning fra institutter/centre (bilag)

8. Eventuelt (10 min)
a. Dagsorden til næste møde (bilag)
Et udkast til dagsorden for næste møde bedes kommenteret af rådet.
b. Mødeplan og temaer 2017 (bilag)
Et udkast til mødeplan med temaer bedes kommenteret af rådet

Der serveres kaffe/te/vand/frugt/kage ved mødet.
Med venlig hilsen
Jette Laursen/ Dekansekretær

