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ARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 8. februar 2012, 16.15 – 18.30 

1520-732 

Akademisk Råd 

 

Inviterede: Medlemmer af STs Akademisk Råd (deltagerliste er medsendt).  

 

Referent: Dekansekretær Jette Laursen. 

  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Etablering af fire tværgående AU Fora (bilag)  v/dekanen 

3. Konstituering 

4. Økonomi 

5. Mål og handleplaner 

6. Personale 

a. Ansættelser ph.d. 

b. Ny procedure ved godkendelse af indstillede bedømmelsesudvalg (bilag) 

7. Høring. AUs udviklingskontrakt. Høringsfrist 150212 (bilag) 

8. Møder i 2012 (bilag) 

9. Møde 220212 (bilag) 

10. Eventuelt 

 

 

 

Brian Bech Nielsen (BBN) bød velkommen til det konstituerende møde i ST 

Akademisk Råd. 

 

 

 

Forud for start på dagsordenen var en præsentationsrunde. Ønske om over-

sigt over Akademisk Råd med navne, tilhørsforhold og billede søges imøde-

kommet. 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

 

Ad 2. Etablering af fire tværgående AU Fora (bilag)  v/dekanen 

BBN orienterede om, at pkt. ikke er til beslutning men blot til orientering 

m.h.p. at lægge rammer ud som forløber for ekstraordinært møde 220211. 

Medarbejderne i disse fora forventes at få en meget tydelig rolle og derfor er 

det vigtigt, at pkt. behandles grundigt.  

Der findes ingen fastlagt proces for dette. BBN foreslog (er op til formanden) 

at henvende sig til institutterne + ASE + centre i ST og forhøre sig. De 

ph.stud. bør overveje deres plan og ligeså de stud. vedr. tværgående bånd for 

hhv. talentudvikling og uddannelser. 

Frist for forslag, som sendes til Akademisk Råds formand, 17/2 m.h.p. beslut-

ning på Akademisk Råds ekstraordinære møde 22. februar.  

 

Hvert medlem påtager sig ansvaret for at melde forslag ind fra sit repræsenta-

tionsområde men også at koordinere med sine kolleger i Akademisk Råd, så-

ledes at antallet bliver afpasset. 

 

 

Ad 3. Konstituering 

Jens-Christian Svenning påtog sig at lede valghandlingen. Lektor Marit-

Solveig Seidenkrantz, GEO, blev valgt og denne accepterede valget. 

 

Under dette pkt. blev også Akademisk Råds forretningsorden bragt frem. Evt. 

kommentarer sendes skriftligt til formanden senest 17/2. Denne rundesender 

de indkomne kommentarer forud for endelig vurdering, som foretages ved 

mødet 22. februar.  

Marianne F. Løyche orienterede om, at forretningsordenen er vedtægtsbe-

stemt og således først endeligt gældende, når Ministeriet vedtager den. Det 

giver dog god mening at kommenterer på forretningsordnen nu, ifald der er 

ønsker til ændringer. 

 

 

Ad 4. Økonomi 

BBN orienterede. Det endelige resultat for 2011 foreligger endnu ikke grundet 

tekniske problemer. Acceptabelt resultat forventes. BBN lovede mere detalje-

rede regnskaber/budgetter så snart systemet tillader det. 

Budget 2012 opfattes som et lige-ud-under-observation-budget. Der er ind-

tægter, vi endnu ikke har fuld klarhed over. BBNs nylige udmelding til insti-

tutterne om ændring af praksis vedr. medfinansiering af ph.d. studerende, så-

ledes at dette ikke længere blot sker pr. automatik, mødtes med en del kriti-

ske/bekymrede bemærkninger fra Akademisk Råds medlemmer. BBN slog 



 

 

    

Side 3/4 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

dog fast, at det ikke er hensigten at antallet af ph.d. studerende skal falde – 

der skal blot foretages bedre overvejelser vedr. finansiering. 

 

 

Ad 5. Mål og handleplaner 

BBN orienterede via PowerPoint. Opdateret version findes vedlagt dette refe-

rat. Version 2 skal foreligge fra institutlederne 13. februar. Det er dekanens 

indtryk, at størstedelen af institutlederne har involveret medarbejderne i ud-

arbejdelse af rapporten. Det har således været en god proces for alle.  

Marianne F. Løyche orienterede om, at strategien skal vedtages/indsendes 1. 

juni. 

 

 

Ad 6. Personale  

BBN præsenterede Dorthe M. Andersen, leder af ST-HR, som bistod ved dette 

pkt.  

Akademisk Råd har formelt ansvaret for at godkende bedømmelsesudvalg. 

Proceduren for denne godkendelse blev besluttet som følger: 

E-mail høring med 3 dages indsigelsesret. Intet svar er lig samtykke. Dekana-

tet tager også stilling. Retningslinier for indstilling af bedømmelsesudvalg 

 Bedømmerne skal være faglige kapable 

 Faglig dækningsgrad på feltet 

 Habilitetsregler (ingen/meget lidt sammenfald m.h.t. publicering og 

samarbejde) 

Det er vigtigt, at processen ikke forsinkes, hvorfor Akademisk Råd må finde 

en passende måde at organisere sig på i forhold til denne opgave. 

HR sørger for at de fremsendte mails er navngivet således, at de er nemme at 

sortere/søge på. 

 

De udsendte oversigter blev taget ad notam. 

Fremadrettet procedure vedr. godkendelse af ph.d. grad tages på Akademisk 

Råds møde 22. februar. 

 

 

Ad 7. Høring. AUs udviklingskontrakt 

Høringsfrist 15/2.  Kontrakten gælder hele AU og ikke blot ST. Evt. kommen-

tarer skulle fremsendes til formanden senest 10. februar, kl. 15. 

 

 

Ad 8. Møder i 2012 

Opdateret mødeplan er vedlagt dette referat. 
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Ad 9. Ekstraordinært møde 22. februar (bilag) 

Intet 

 

 

Ad 10. Eventuelt 

I det forløbne år har der været ekstremt pres på alle medarbejdere i ST. De-

kanen mener dog at kunne spore en vis fremgang også i den administrative 

forandringsproces, selvom der endnu er langt i mål. Han opfordrede til, at alle 

støtte op om at fakultetet til at fungere.  
Jobbet som dekan er lidet foreneligt med mange besøg på institutterne, men 

BBN er bevidst om, at prioritere besøg i fagmiljøerne så højt som muligt. Han 

ser frem til samarbejde med Akademisk Råd.  

 

Mødet afsluttedes ca. 18.30 

 

 


