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Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 2. møde i 2014 i ST 
Akademisk Råd.   
 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt pkt. 8: Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets 

Forskningsfond 

 

 

Ad 2. Opfølgning fra mødet 04. september 2013 (bilag) 

Der var ingen bemærkninger til referatet.  

Ad pkt. 7 i referatet. Til årshjul og emner til debat har Anders Barfoed foreslå-

et, at Rådet drøfter strategisk uddannelsessamarbejde. Dette blev besluttet 

drøftet på næste møde. Sekretariatet udarbejder oversigter over eksisterende 

uddannelsessamarbejde forud for mødet. 

 

 

Ad 3. Økonomi 

Niels Chr. Nielsen (NCN) orienterede: 

Besparelsesproces 

En meget hård og vanskelige del af besparelsesprocessen er ved at være nået 

til ende - partshøringsfasen er overstået og der er udsendt afskedigelsesbreve 

til de berørte. Samlet set må ST desværre sige farvel til i alt 109 medarbejdere 

fordelt på 37 afskedigelser og 72 frivillige fratrædelser. Herudover er der ind-

gået 23 aftaler om senior-ordninger. Dette suppleret med øvrige besparelser 

bevirker, at ST indfrier de pålagte besparelseskrav på 43.7, 65.5 og 65.5 mio. 

kr. og samtidig tager højde for institutternes lokale økonomiske udfordringer. 

Besparelserne er sket for at skabe balance i økonomien – ST kan ikke køre 

med et underskud og der skal være balance senest fra 2015. Dette sker med de 

foretagne besparelser og indtægter på hidtidigt/fremskrevet niveau. 

 
Fremtiden  

Fremadrettet står ST overfor en udfordring med fortsat at sikre indtjeningen 

og om muligt forbedre denne til et niveau, der matcher de universiteter vi 

konkurrerer med. Dette gælder fondsmidler men også de konkurrenceudsatte 

basismidler og indtægter via uddannelse og myndighedsrådgivning. Der er 

ingen tvivl om, at hvis ST fremover skal bevare og udbygge excellence i forsk-

ningen, kvalitet i myndighedsrådgivningen og i højere grad bidrage til løsnin-

gen af samfundets udfordringer - Global Challenges – så skal vi have en for-

øgelse af indtægterne. NCN har sat fokus på, hvad der kan gøres for både le-

delsen (dekanen, prodekanerne og institutlederne) og for medarbejdere. NCN 

er overbevist om, at ST har potentialet og kan konkurrere sig til flere midler. 
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ProdekanTour 
I den kommende tid vil hver af prodekanerne komme og besøge henholdsvis 
uddannelsesudvalg, ph.d.-udvalg samt forskningsudvalg og erhvervsudvalg – 
eller det mest relevante udvalg på instituttet, da vi jo ved, at institutterne ikke 
har ensartet intern organisering. Prodekanenerne vil inden for deres område 
drøfte centrale problemstillinger og muligheder, fx forskningspublicering og 
betydning i f.t. BFi og hjemtagning af de konkurrenceudsatte basismidler, 
fremme af fundraising, etablering af netværk med de stærkeste i front m.v. 

 

Administrationen 
Besparelserne har som bekendt også ramt Administrationen. Dette forårsager 
også besparelser i ST’s økonomi. Der er for ST’s andel besparet omkring 50 
mio. kr. til indfasning i 2016 og herefter vil der være årlige reduktioner på 2%. 
Disse besparelser betyder, at der er behov for en prioritering af opgaverne og 
effektiviseringer i arbejdsgangene. NCN har dialog med hver vicedirektør om 
opgaveløsningen og prioriteringen af opgaverne. Desuden er der på ST nedsat 
såkaldte kontaktudvalg med repræsentanter fra institutterne, hvor der løben-
de foregår dialog om behov og opgaveløsning med de pågældende funktions-
områder (HR, Økonomi, IT, samt Forskning- og Talent). 

 
Evaluering af besparelsesprocessen 
Universitetsledelsen har besluttet, at der skal gennemføres en erfaringsop-
samling på besparelsesprocessen. Formålet er at få bearbejdet en uvant pro-
ces på AU og dele erfaringerne fra processen med fokus på fremadrettet sam-
arbejde. NCN pointerede, at yderligere afskedigelser ikke er målet. Rammen 
er en uformel udveksling af erfaringer i diverse fora – herunder LSU. Behand-
les af HSU den 20. juni 2014. 

På forespørgsel fra Rådets repræsentanter for de studerende udtalte NCN, at 

besparelserne i videst muligt omfang ikke vil påvirke undervisningen og at 

han fremadrettet vil huske på at informere de studerende på lige fod med 

medarbejderne. 

 

Rådets medlemmer roste initiativet med prodekanernes rundtur. 

 

 

Ad 4. Tilfredshedsundersøgelsen 2014 – ph.d. studerende (bi-

lag=link)   v/Jes Madsen (JESM) 

Undersøgelsen er gennemført af Center for uddannelse og læring. Ca. 80 

spørgsmål i alt. Qua den høje svarprocent mener JESM, at resultaterne står til 

troende.  

 

Overordnet set er der tilfredshed med uddannelserne på ST - de studerende 

er godt tilfredse. Der er dog plads til forbedring på mange pkt. Disse er drøftet 

i relevante fora og JESM vil bl.a. bruge sin rundtur til institutterne til opsam-

ling på tilfredshedsundersøgelsen. 
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Overordnede problemstillinger: 

1) Forholdet mellem vejleder og den studerende. Især forventningsafstem-

ning ved studiestart lader til tider noget tilbage at ønske 

2) Stress (forventningsafstemning) 

3) Der er institutter med for få faglige ph.d. kurser 

 

Der var grundige drøftelser efter JESMs oplæg. Der blev bl.a. fremført følgen-

de: 

 Frekvensen af undervisning fra de ph.d. studerende. Der er stor forskel 

på, hvorledes de 280 t/år bliver brugt. Der er 2 sider af sagen: Vi skal ikke 

drive rovdrift på de ph.d. studerende, men samtidig skal de også udvikles 

via dette arbejde. Det blev anført, at de udenlandske studerende ofte er 

mere beskyttede/langt mindre anvendt til undervisning end de danske. 

Hertil replicerede JESM, at der er startet et projekt op med henblik på at 

afdække dette, men han var enig i, at der er en skævvridning. Der er dog 

eksempler på, at udlændinge har været primus motor ved eksperimentel-

le undersøgelser.  

 En model, hvor andre institutter udbyder undervisning til eks. CHEM, 

hvor der er meget undervisning, er under overvejelse, men er endnu ikke 

på plads. 

 Undervisning på engelsk/sprogbarriere. Kravene til engelskkundskaber 

er skærpet i forbindelse med ph.d.- optag. Dette for at sikre, at de ph.d. 

studerende får optimalt udbytte af at være ved ST/AU. 

 Vejlederne skal være gode til at finde relevante kurser i andre miljøer. 

JESM måtte konstatere, at de studerende ikke finder kurser nok, men og-

så at det ofte kræver meget tid at finde frem til kurserne. Det opleves, at 

de studerende er snævert fagligt fokuserede og det samme er vejlederen 

ofte. De kurser, som ligger lidt uden for den ph.d.-studerendes snævre 

faglige område, kan have stor værdi, hvorfor der opfordres til at kigge 

mere fagligt bredt.  

 Halvårsevalueringer fungerer ikke altid lige godt, hvilket kan skyldes IT 

problemer med ph.d. planneren. JESM finder dog planneren bedre og 

mere velfungerende end dens rygte. JESM anførte, at svigtende ph.d. 

planner jo ikke forhindrer studerende og vejleder i at mødes hvert ½ år. 

 

 

Ad 5. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag) 

Der er tildelt 31 ph.d.-grader i perioden. 

 

 

Ad 6. Orientering om Analysepanelet (bilag)  v/Mogens Vestergard 

Første møde var d. 7. januar 2014. Deltagende var 1 VIP fra hver af de 4 Aka-

demiske Råd og således Mogens Vestergaard fra ST. Tiden til nu er gået med 

mange møder og udarbejdelse af kommissorium for ekspertgruppen. Der har 
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været en møderække og et samspil med Universitetsledelsen undervejs. Mo-

gens Vestergaard fandt, at det har været meget brugbart og er godt tilfreds 

med slutresultatet af kommissoriet.  

 

Der er ingen fra ST med i Ekspertgruppen.  Proces frem til juni, hvor rapport 

skal afleveres, er jævnlige møder/dialoger, hvor Ekspertgruppen mødes med 

Analysepanelet. Orientering fra sidste møde i Analysepanelet: Ekspertgrup-

pen arbejder hurtigt. Der indhentes info via 1) fokusgruppeinterviews og 2) 

spørgeskemaer. Ad 1) Forskellige niveauer i organisationen interviewes på di-

verse lokationer. Ad 2)Vigtigt med høj svar% på spørgeskemaerne. Ekspert-

gruppen skal observere de problemstillinger, der viser sig at være. Der er ikke 

krav til gruppen om løsningsmodeller, men ønske om, at Universitetsledelsen 

får en basis at handle på grundlag af. Disse handlinger vil blive sendt i høring.  

 

 

Ad 7. Akademisk Råds formænds møde med bestyrelsen 300414  

v/formanden 
Der har været afholdt møde mellem universitetsledelsen og formændene for 
de akademiske råd 010414. På mødet blev universitetsledelsens og formæn-
denes møde med bestyrelsen 300414 drøftet. Der skal aflægges en kort rap-
port over Rådets arbejde det forgangne år. Hver formand giver på mødet en 
ca. 3 min. kort opsummering af de vigtigste punkter, mens en mere uddyben-
de rapport over emner, der er blevet behandlet, vil blive givet i en kort rap-
port. 

 

 

Ad 8. Udpegning af nyt medlem til AUFF (nyt pkt.) 

Bilag omdelt. Akademisk Råd er ved brev af 080414 blevet bedt om at udpe-

get et medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond, da ud-

pegningsperioden for Karl Anker Jørgensen udløber 310514. Det nye medlem 

skal udpeges blandt det fastansatte personale, som har forskningsforpligtelser 

i forbindelse med ansættelsen. Medlemmerne i bestyrelsen må ikke være de-

kaner eller institutledere. Der må gerne ske genudpegning af medlemmer. 

Rådet blive bedt om at foretage udpegning snarest muligt og senest d. 12. maj.  

 

Følgende procedure blev aftalt: Rådets medlemmer kunne sende forslag til 

medlemmer til Marit-Solveig og dekanen inden 230414. Herefter sendtes de 

indkomne forslag til skriftlig afstemning i Rådet med en kort frist. I tilfælde af 

stemmelighed var afgørelsen hos formand og næstformand. Det blev foreslået 

undersøgt, om Karl Anker Jørgensen kunne genudpeges, idet han blot er kon-

stitueret som institutleder. (Karl Anker Jørgensen er efterfølgende blevet 

genudpeget) 
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Ad 9. Godkendelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med dok-

torafhandling, BIOS (bilag) 

Godkendt. 

 

 

Ad 10. Meddelelser 
a. Ferieregler (bilag) 
NCN orienterede om samtidighedsferie gældende for udenlandske medarbej-
dere. Der er tale om et forhandlet forhold og det bør derfor fremgå af de på-
gældendes medarbejderes ansættelsesbreve.  
Efter ferieloven er hovedreglen forskudt ferie – det gælder ikke i forhold til 
samtidighedsferie, hvor der optjenes 2,08 feriedag med løn for hver måneds 
ansættelse. D.v.s., der opereres ikke med et optjeningssår og et efterfølgende 
ferieår. Optjent ferie skal afholdes senest 3 år efter udløbet af den måned, 
hvor den er optjent ellers fortabes retten til optjent ferie. 
Pkt. igen på næste møde, idet der var uklare detaljer, som f.eks. hvem regler-
ne ret beset er gældende for. 
 
b. ST politik for karriereveje 
Tenure Track og karriereveje er tidligere drøftet i Akademisk Råd (på møder 
den 040913 og 271113). Vi skal sikre, at vi fortsat får de dygtigste medarbejde-
re og Tenure Track er et af redskaberne i den proces. NCN pointerede vigtig-
heden af at sikre, at det er de rette personer, der bliver ansat. Filosofien er, at 
de, der skal ansættes, helst skal være endnu bedre end dem vi har i dag, hvis 
vi skal være konkurrencedygtige. Der skal være en langsigtet rekrutteringspo-
litik på institutterne. Det er vigtigt, at der ikke sker ansættelser, som mest af 
alt har karakter af en ”akut løsning”. Efter besparelsesprocessen vil der være 
områder, hvor der mangler medarbejdere. Men der skal alligevel tænkes lang-
sigtet og det skal indgå i planlægningen, hvilke områder det er, der satses på 
fremadrettet på det enkelte institut. Der er nu lavet en plan for implemente-
ring af Tenure Track og politik for VIP karriereveje. NCN understregede, at 
der er kvalificeret ansættelsesstop på AU frem til sommerferien, hvorfor der 
ikke kan forventes opslag af Tenure Track stillinger før tidligst efter sommer-
ferien.  
 
Akademisk Råd pointerede, at dokumentet var uklart formuleret, hvilket gør 
det vanskeligt at bruge dokumentet. Det er ikke klart, hvornår der er tale om  
formelle regler, som naturligvis skal overholdes og hvornår det er en tillæg-
gende vejledning. Det blev endvidere anført, at overskriften skal udvise, hvad 
vi egentlig vil/hvem det egentlig gælder for. Det bør også fremgå, hvorvidt det 
er en politik eller blot en guideline. Opfordringen til omformulering af doku-
mentet blev taget ad notam.  
 

 
c. Spørgeskemaundersøgelser om medinddragelse og medindflydelse 
NCN orienterede om gennemførelse af en evaluering af universitetslovens be-
stemmelse om medbestemmelse og medinddragelse. Evalueringen er gen-
nemført i samarbejde mellem Danske Studerendes Fællesråd, Akademikerne, 
Danske Universiteter og Styrelsen for videregående uddannelse. Undersøgel-
sen blev igangsat hurtigere end forventet og uden egentlig varsel, hvorfor 
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Universitetsledelsen desværre ikke blev orienteret om det i god tid. Derfor 
blev orienteringen fra universitetsledelsen om undersøgelsen udsendt samti-
dig med at undersøgelsen gik i gang. Konference afholdes 15. maj med delta-
gelse af bl.a. minister, DSF, AC, Danske Universiteter og styrelsen. På konfe-
rencen fremlægger Epinion undersøgelsesresultaterne, som vil være genstand 
for debat. Konklusionerne fra konferencen vil sammen med universiteternes 
høringssvar og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen indgå i et notat, som 
Ministeren senere afgiver til Folketingets udvalg for Forskning, Innovation og 
Videregående uddannelser om resultaterne af evalueringen. 
 
d. Prioriterede administrative projekter 
Af ca. 85 projekter, som er omfattet af porteføljestyringen har Universitetsle-
delsen på møde 19. marts 2014 prioriteret 10:  

1. Fremdriftsreformen 

2. Institutionsakkreditering 

3. EDDI (Education Designer) = det system, der genererer studieordninger, 

studiediagrammer samt indhold i kursuskatalog 

4. LMS (Learning Management System) = Kommunikationssystem til brug 

for undervisning på internettet 

5. Digital eksamen 

6. Undervisnings- og eksamensplanlægningssystem 

7. Projekt vedr. rekruttering, modtagelse og fastholdelse af internationale 

studerende på hele uddannelser 

8. SPARTO (eller en delmængde heraf). SPARTO's leverancer omfatter sy-

stemer og arbejdsgange til sikring af opdaterede organisatoriske data 

vedr. enheder, medarbejdere, bygninger mm. 

9. Tidshåndtering på AU (afløseren for ARS) 

10. Ph.D. Planner 
 
Der er mange andre projekter som ikke er nævnt på listen. De nævnte er blot 
de højst prioriterede. Eksempelvis økonomirapporter m.v., som allerede tidli-
gere blev prioriteret.  
På forespørgsel blev dog benægtet, at ”plagiering på AU” er et af de igangsatte 
eller prioriterede projekter. 
 
 
e. Indstilling til indstillingsorgan - nyt medlem til bestyrelsen 
Udpegningsperioden for medlem af bestyrelsen, Marianne Fisher Boel, udlø-
ber 010714 og da hun ikke ønsker genudpegning, skal der udpeges nyt med-
lem. Det er bestyrelsen, som på baggrund af indstilling fra bl.a. et indstil-
lingsorgan, udpeger et nyt medlem. Formandskredsen for de akademiske råd 
er blevet bedt om at udpege to medlemmer til et indstillingsorgan. Indstil-
lingsorganet kommer til at bestå af 6 medlemmer (formanden for bestyrelsen, 
et medlem udpeget af bestyrelsen, to medlemmer udpeget af formandskred-
sen, to medlemmer udpeget blandt advisory boards, rådgivning- og aftager-
paneler). Formandskredsen har udpeget Per Stounbjerg (AR-ARTS) og Marit- 
Solveig Seidenkrantz (AR-ST) til indstillingsorganet. MSS efterlyste en brut-
toliste af akademiske råds medlemmer, som kunne finde dette interessant ge-
nerelt, så denne liste ligger klart til lignende situationer.  
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Ad 9. Eventuelt 
Der blev fremført ønske om udstyr i auditorier, så alle PC typer kan tilkobles. 
Nels Damgaard Hansen håndterer det og finder en løsning. Lignende pro-
blemstillinger sendes direkte til Niels Damgaard Hansen. 
 
 
 
Næste møde er fastlagt til 18. juni, men flyttes til 02. juli 2014. Mødetiden er 
fortsat 16.15 – 18.30, i lokale 1520-732. 


