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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
1. Økonomi
a. ØR1 (bilag)
3. Kommunikationspraksis – høring (bilag)
4. Strategiplan 2016-2020 (bilag)
5. Psykisk APV
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykiskapv-20152016/spoergeskemaundersoegelse/
6. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag)
7. Meddelelser
a. Møde mellem de akademiske råds formænd og AUs bestyrelse 260416 (bilag)
b. Medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (bilag)
8.Eventuelt, herunder drøftelser af emner til næste møde 140916

MSS indledte mødet med at beklage, at det blev nødvendigt at flytte det fra den
planlagte dag 26. maj til i dagens møde. Dette har måske været årsag til afbud,
men MSS udtrykte trods alt glæde over, at så mange alligevel kunne mødes.
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag)
Referatet havde været udsendt til skriftlig høring. Der var indkommet kommentarer fra de studerende og der er efterfølgende tilføjet sætninger på side 2,
3. afsnit (vedr. budgetplan).
Med denne rettelse godkendtes referatet
MSS oplyste, at den nedsatte arbejdsgruppe vedr. handleplan for flere kvinder i
forskning desværre ikke havde haft mulighed for at mødes endnu. Dette sker
140616. MSS foreslog, at arbejdsgruppens forslag til prioritering sendes i skriftlig høring i Rådet, idet der bør foreligge et forslag fra arbejdsgruppen, som kan
blive drøftet i fakultetsledelsen 300616 m.h.p. at give god tid til at udarbejde
handleplaner på institutterne.
Herefter godkendtes dagsordenen.

Ad 2. Økonomi
a. ØR1 (bilag)
NCN gennemgik Økonomirapport 1 og orienterede om den videre proces.
Der er institutter med særlige udfordringer. Der støttes op om disses planlægning af, hvorledes de atter kommer på ret kurs og forskellige scenarier er i støbeskeen for at løse problematikkerne.
ST har solidarisk økonomi, men det forholder sig selvsagt således, at er der områder, som genererer underskud flere år i træk, skal der tages hånd om det.
Der pågik drøftelser omkring placering af indtægter rent regnskabsmæssigt og
NCN efterlyste i denne sammenhæng fairness.
Status budgetplan 2016-2020:
NCN gennemgik kort STs indspil til universitetsledelsen: Siden sidst er udfordringen nu -157 mill på bundlinien hen mod år 2020.
Løsningsforslaget er at tære på ledelses-/risikopuljen, idet meldingen er, at der
ikke kan indhentes yderligere administrative besparelser. Det vurderes, at den
centrale administration allerede er spændt hårdt for.
Rådet måtte erkende, at det var blevet underkendt i universitetsledelsen – man
har taget de strategiske midler. Denne kendsgerning vakte bekymring, fordi
man fandt, at det kan udfordre STs udvikling grundet reducering i ansættelser
(der hvor man gerne vil satse, er der ingen penge at satse med). Der blev udtrykt frustration over, at den ledelses-/strategipulje, som man troede nu endelig var bygget op, ryger igen. NCN gjorde her opmærksom på, at der ikke er tale
om ansættelsesstop.
MSS kunne referere fra møde med rektor, at denne gjorde det helt klart: Der
kunne ikke ændres på holdningen.
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Ad 3. Kommunikationspraksis – høring (bilag)
Et oplæg til kommunikationspraksis på AU er sendt til høring i de akademiske
råd. Oplægget er udarbejdet på baggrund af problemanalysen af en arbejdsgruppe bestående af VIP og TAP. Alle hovedområder har været repræsenteret.
Fra ST: Thomas S. Toftegaard (institutleder ENG) og Ida M. Gerdes (rådgiver,
fakultetssekretariatet).
Formålet med den nye kommunikationspraksis har været at få større fagligt fokus i kommunikationen. Den nye kommunikationspraksis skal afløse brandingstrategien og skal gælde for periode 2016 – 2020.
Der lægges op til to grundprincipper for kommunikation;
1. fagmiljøernes kommunikation skal styrke deres faglige position bedst muligt
– med øje for at de bidrager til den fælles AU profil
2. kommunikation på centralt niveau skal synliggøre AU og skal støtte op om
og løfte fagmiljøernes aktiviteter
Disse principper er bærende for oplæggets forslag om den interne og eksterne
kommunikationspraksis.
Der lægges op til, at der efter behov kan udarbejdes handleplaner på fakulteterne og i Administrationen.
Rådet blev bedt om at kommentere oplægget og vurdere, om det imødekommer
fakultetets behov.

Generelle Kommentarer:
• Meget bedre end de der blev iværksat. Bl.a. lempelser for godkendelser.
• Holde fast i at det er et fælles universitet men dog plads til diversiteter.
• Den eksterne skal nok komme til at fungere. Den interne er meget personafhængig og derfor vanskelig at gennemskue, om det vil fungere.
Rådet tiltrådte det skrevne.
Rådet har endvidere fået tilsendt universitetsledelsens beslutning om design
linje og navngivning til orientering.
Rådet tog denne til efterretning.

Ad 4. Strategiplan 2016-2020 (bilag)
I foråret 2015 blev igangsat en inddragende proces med henblik på at få udarbejdet visionære og ambitiøse strategier for alle ST institutter og centre for perioden 2016-20. Processen er nu afsluttet og der er udarbejdet strategier for alle institutterne og centrene ved ST. På baggrund af disse strategier er der tillige
udarbejdet udkast til en samlet strategi for fakultetet. Udkastet er sendt til høring i Akademisk Råd, FSU samt på institutter og centre.
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Nærværende referat med Rådets kommentarer vil blive høringssvar til fakultetsledelsen.
Overordnede kommentarer:
• Dokumentet er tungt formuleret og derved vanskeligt at læse
• Konkretisering mangler – KPI’er efterlystes.
• For at en strategi bliver vedkommende, skal den være opfølgende, så det er
processen fra nu og fremadrettet, der er interessant
• Savner at kunne se input fra institutniveau
• Afsnittet vedr. uddannelser blev fremhævet, som velformuleret og let læsbart
• Vigtigt at tænke igennem, om man vil catch’e up på delmål 2 gange/år eller
mere eller mindre. Det skal være målbart også på en tidsakse. Målet er ikke
mange men opnåelige mål.
• Det er lettere at forholde sig til hvad man vil gøre mere i en strategi end at
vælge, hvad man ikke vil gøre mere. Det er nemt i forhold til at forholde sig
til, hvad man vil mere. Oftest udvises lidt tilbageholdende overfor det, man
ikke har den store indflydelse på.
• Når der sættes konkrete mål, skal de sættes i relation til den økonomiske situation. Man skal kunne gennemføre det, man sætter sig for ellers er det
demotiverende
• Measures ser ud til at være en sammenblanding af, hvad vi vil måle på og
hvad målet skal være
SWOT: Meget fokus på fagligheden. Der bør også være fokus på andet.
Rådet havde kun meget få kommentarer til de enkelte afsnit, som blev gennemgået side for side.
MSS åbnede for muligheden for at fremsende yderligere kommentarer til hende via mail indenfor et døgns tid. Dette tilbud har medført input fra de studerende rådsmedlemmer. Disse er vedlagt referatet.

Ad 5. Psykisk APV
Psykisk APV
(http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykiskapv-20152016/spoergeskemaundersoegelse/)
Et dokument som både er for universitetet, fakultetet og instituttet.
NCN havde personligt været bekymret for, hvorledes denne APV ville se ud i f.t.
den sidste. Denne er heldigvis bedre.
Der er tale om udvikling på parametre, idet spørgsmålene var så specifikke, at
de er vanskelige at sammenligne med andre. ST scorer godt i.f.t andre hovedområder, hvilket glæder NCN.
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Nedslagspunkter:
• Fremtidsudsigter
• Anerkendelse
• Retfærdig konfliktløsning
• Oplevet ledelse i hverdagen
• Arbejdstid
• Mobning og chikane,
Væsentlig bedre end sidst, men der er fortsat noget at arbejde på. Vigtigt at
medarbejdere trives. Nedslagspunkter vil der blive taget hånd om. Vigtigt at
tingene bliver håndteret på institutterne.
Kommentarer:
Overraskelse over, at så mange er bange for, om der er et job til dem i fremtiden. Vi er blevet meget sårbare med ændringerne i f.t. de eksterne fonde. Dette
spiller ind på trivslen.
I strategiplanen står, at ”en større del af universitetets omsætning skal komme
fra eksterne bevillinger” Det gør os mere sårbare, hvis en større del af vores
økonomi er baseret på eksterne bevillinger
NCN: Vi kan gøre noget ved sikkerheden i job med knapt så meget fokus på
indtjeningen. For den enkelte medarbejder er det et spørgsmål om at kunne
udvikle sin forskning. Der skal skelnes mellem målsætninger i ledelseskredsen
og overfor den enkelte medarbejder - der skal være forskellige måder at italesætte det på.
Det blev fra Rådets side påpeget, at der skal være tale om ledelsesmæssige tiltag
i stedet for personlige tiltag. Ledelsen skal løfte ansvaret. Det er det, man skal
arbejde med. Folk vil i modsat fald kradse penge ind til sig selv uden at kigge på
andre. Vi skal forsøge at være visionære og få de penge ind vi kan – så er der
nok nogle andre, der får penge en anden gang.
NCN: Enig. Hoveddriveren skal være at skaffe penge til udvikle sig – ikke at
skaffe penge til et universitet.
Det frygtes, at vi vil se folk, der forlader stedet på grund af dette ”skaffen eksterne midler”
NCN: på AU niveau skal der reelt set være en buffer til at imødegå det. Det eksterne system presser i én retning. Der skal laves noget internt, som presser i
den anden retning.
NCN er optimistisk i f.t. at få genoplivet strategipuljen.

Ad 6. Ph.d. grader siden sidst (bilag)
Oversigt udsendt med dagsordenen. Der er udstedt 29 ph.d. grader siden sidste
møde.
Rådet havde ingen kommetarer hertil.
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Ad 7. Meddelelser
a. Møde mellem de akademiske råds formænd og AUs bestyrelse 260416 (bilag)
MSS orienterede: Der var afsat 1 time til at orientere bestyrelsen. I modsætning
til tidligere år havde bestyrelsen givet formændene en bunden opgave.
På trods af, at der blev udtrykt en vis utilfredshed med, at formændene ikke
havde makket ret og overholdt den udstukne dagsorden, havde MSS overvejende indtryk af, at bestyrelsen var glade for den orientering de fik. Formandskredsen har gjort det nemmere at lave en fælles holdning og var enige om, at de
ikke finder, det akademiske råds opgave at beslutte, hvad der skal beholdes og
ikke - men derimod at kommentere på rammer for uddannelse og forskning.
Bestyrelsens svar var dog, at det var formandskabet, der skulle komme med
svaret – de skulle ikke drøfte det med bestyrelsen. Bestyrelsen havde ønsket at
få bilag inden mødet, men de fik det udleveret ved mødet .
Konklusion: Forsøget på drøftelser med bestyrelsen lykkedes ikke.
MSS modtager gerne generelle/andre kommentarer. Hun er overbevist om, at
samme type ”diskussion” ganske givet kommer igen. Næste møde mellem bestyrelsen og de akademiske råds formænd er 170417. Dekanerne er også til stede ved disse møder.

b. b. Medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (bilag)
MSS oplyste, at de akademiske råd
• udpegede professor Klaus Mølmer fra Institut for Fysik og Astronomi
• indstillede chefsekretær Kirsten Jacobsen fra Juridisk Institut som repræsentant for det Teknisk-Administrative Personale
• indstillede studerende Emil Outzen, Institut for Økonomi som repræsentant for de studerende
• indstillede professor emeritus Ole Øhlenschlæger Madsen, særlig økonomisk sagkyndig
Alle er blevet genudpeget til bestyrelsen (medlemmer frem til maj 2020).
Ad 8. Eventuelt , herunder drøftelser af emner til næste møde
140916 (bilag)
Forskningsbaseret undervisning, Akademisk Råd har nedsat en forberedende
arbejdsgruppe bestående af Kåre Koch Rønnov, Rikke Louise Meyer, Tobias
Wang. Arbejdsgruppen anmodedes om at forberede dette punkt til næste møde.
Handleplan for psykisk APV
MSS afsluttede mødet med at ønske alle medlemmerne en god sommer!

4 af de studerende (Kåre, Daniel, Sanne og Adnan Samir) i AR har sat sig ned og læst planen
igennem. Det følgende er kommetare på afsnittet omkring udandelser.
S.27

Vi mener at de 4 sidste bullets er fokuseret for meget på ansættelse, og vi savner et Measure for
akademisk kvalitet, vi mener ikke at arbejdsløshed blandt nyuddannede nødvendig vis er et godt
målepunkt for kvaliteten af uddannelsen. Vi er dog enige i at hvis uddannelserne har en høj
akademisk kvalitet vil det naturligt medføre lav arbejdsløshed, vi mener bare ikke at det er
arbejdsløsheden der skal være målepunktet.
Integration af innovation og iværksætteri i alle uddannelser er ikke en styrkelse af den akademiske
kvalitet, det betyder at der bliver mindre plads til kerneområderne. Vi mener som udgangspunkt ikke
at det skal være en obligatorisk del af alle uddannelser, men skaktens kan eksistere som et valgfag
Vi mener ikke at oprettelsen af nye uddannelser er et målepunkt for uddannelserne generelt.

s.28

Det er rigtig godt, we like.

Vi er imod at dette skal stå i strategiplanen. Det er ikke alle uddannelser hvor det giver mening. Hvis
det skal med, passer bedre på s.27.

Det glæder os rigtig meget at høre og vi glæder os til at se hvilken tiltage det føre til.

Vi syntes at challenge tracks er en rigtig god ting, vi er dog bekymrede for hvorvidt de extracurricular
talent tracks, kommer til at tage resurser fra den normale undervisning.

s.29
ingen kommentare.

