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Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 1. møde i 2014 i ST 
Akademisk Råd.   
 
Ad 0. Præsentation af nye medlemmer 
Formanden bød velkommen til nye rådsmedlemmer: 

 Anders Barfoed, Institut for Bioscience (valgt suppleant) træder ind i rådet 

i stedet for Nicolai Friberg 

 David Kallestrup, valgt ind som repræsentant for Diplomingeniøruddan-

nelserne: Bygningsingeniør, Ingeniør i bygningsdesign, Maskiningeniør, 

Civilingeniøruddannelserne: Byggeri, Teknisk geologi, Mekanik. 

Dernæst præsentationsrunde af alle medlemmer.  
 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

 

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

Der var ingen bemærkninger til referatet.  

T.o. blev oplyst, at STs høringssvar vedr. ansvarlig forskningspraksis er ind-

sendt. 

 

 

Ad 3. Økonomi 

a. Budget 2014 og besparelsesproces  v/NCN (bilag uddelt på mødet) 

Bilag med besparelses- og inddækningskrav fordelt på institutter blev rund-

delt.  

ST skal forholde sig til et besparelseskrav på 43.7, 65.5 og 65.5 mio. kr. i 2014, 

2015 og 2016 hhv. Disse besparelser kommer i toppen af yderligere økonomi-

ske udfordringer på institutterne, som kan være vigende indtægt eks. indenfor 

myndighedsbetjening og udfordringer m.h.t. inddækning. Inddækningskravet 

– d.v.s. ekstern dækning af interne udgifter, som primært rammer 8000 C – 

andrager hhv. 33, 66 og 99 mio. kr. i årende 2014, 2015 og 2016.  

 

Besparelserne realiseres over hele universitetet. Bestyrelsen har godkendt et 

budget, udvisende et underskud på -60 mio. kr. i 2014, hvorefter der skal væ-

re balance. 

 

Disse udgifter fordeles på institutter/enheder efter en model (incl. både be-

sparelse og inddækning). Fordelingen er baseret på omsætning af lønudgifter 

til fastansatte, hvor man har taget hensyn til forskelligheder vedr. ansættel-

sesprofiler på 8000 C og sektorforskningen. Begrundelsen herfor er, at den 

største udgift og omsætningen relaterer til fastansattes lønninger. 
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Svar fra dekanen foranlediget af kommentarer fra Rådet: 

 Taxameterindtægter er friholdt/ligger i modellen. Er fordelt i lighed med 

tidligere model.  

 iNANOs besparelse er tilsyneladende lille, men forklaringen på, at det 

umiddelbart ser sådan ud er, at iNANO i videst muligt omfang er besat af 

folk, der har deres ansættelse i institutter. Besparelseskravet er ensartet 

fordelt.  

Inddækningskravet er til gengæld højt, fordi der er mange eksterne bevil-

linger. Endvidere store bygningsudgifter. 

 F.s.v.a. besparelser på det administrative område (56 mio. kr. i 2014 sti-

gende til 75 mio. kr. i 2016) vil besparelsen få effekt på institutternes 

budgetter.  

 Vedr. bygninger er det et område, som både dekanatet og de enkelte en-

heder i fælleskab har fokus på. Der kigges alle steder – men det er en 

langvarig og kompliceret proces at opnå besparelser på dette område.  

 Vedr. DG centre kan vi konstatere, at det henover de sidste 5 år er gået 

rigtig godt, men det er ikke et argument for at stoppe op. Store, stærke 

aktiviteter giver mulighed for at påvirke fundraising for den næste perio-

de. Ansvaret herfor ligger i institutterne. Der er ingen indikation for, at 

fondene ikke vil være med til en vis grad af inddækning. 

 Vedr. indlejringsstillinger vedgår ST sig naturligvis de indgåede aftaler – 

nogle kan det være nødvendigt at udsætte. STs ledelse prøver at indtænke 

alle de forpligtelser, der er aftalt. 

 

Vedr. STÅ blev følgende fremført: 

 Vigtigt at holde STÅ i en håndslængde fra institutterne, så man ikke be-

gynder at spekulerer i STÅ. Dette ville ikke være godt for undervisningen.  

 Vigtigt, at der ikke flyder penge fra myndighedsbetjening til undervisning 

og omvendt, hvilket ifølge NCN ikke kan ske, idet der er dokumentati-

onskrav. 

 

Økonomi 2014 (budget omdelt).  

Bilaget udviser STs tilladte underskud i 2014. Omkostninger er fordelt på løn, 

husleje, drift og afskrivninger. Det fremgår tydeligt, at ikke mindst lønudgif-

ten er en stor post og der er en udfordring i f.t. etablering af balance i budget-

terne. 

Budgettet er udarbejdet under hensyntagen til tildeling af basisforsknings-

midler, kontraktmidler samt endeligt resultat for 2013 

 

Dekanen orienterede om afværgeforanstaltninger, kvalificeret ansættelses-

stop, frivillige fratrædelsesordninger og seniorordninger. Endvidere om, at 

lønforhandling 2014 foranlediget af ønske fra b-siden er udskudt til efteråret 

2014. 
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Ad 4. Tilfredshedsundersøgelsen 2014 – ph.d. studerende (bilag 

uddelt ved mødet) 

Pkt. udsat til næste møde grundet forfald fra Jes Madsen.  

 

 

Ad 5. Indstilling af æresdoktor (bilag) 

Rektor har indkaldt forslag om tildeling af æresdoktorer. Indstillingen om, at 

professor Maxim Kontsevich, Institut des Hautes Études Scientifiques, Paris, 

indstilles som ST’s kandidat til æresdoktorgraden blev taget ad notam af Aka-

demisk Råd. 

 

 

Ad. 6. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag) 

Af listen over tildelte grader fremgik, at der er tildelt 23 grader siden sidst. 

Sekretariatet oplyste, at listen antagelig ikke var helt retvisende og at der der-

for er igangsat en procedure som sikrer, at fremtidige lister er tilstrækkeligt 

opdaterede.  

 

 

Ad 7. Årshjul (bilag) 

Fordeling af emner i Årshjulet: 

 Tilfredshedsundersøgelsen i april 

 Processer vedr. besparelser i slettes. I stedet gives lidt mere plads til øko-

nomipunktet. 

 Faglige synergier på ST på mødet 180614.  

Arbejdsgruppe blev nedsat til at udarbejde oplæg: Hanne L. Kristensen, 

Rodrigo Labouriau, Peter  

Rådet opfordredes til at fremsende proaktive forslag til formanden. 

 

 

Ad 8. Meddelelser 
a. AU strategi 

 Proces igangsat for længe siden ud fra ledelsesseminar på Sandbjerg 

Gods. Katalog udarbejdet indenfor de 4 områder (viden, uddannelser 

m.v.) 

 STs anbefaling er meget generel. Under dette ligger et bilag, som specifikt 

og detaljeret beskriver de enkelte punkter.  

 Forslaget om prøver på alle bacheloruddannelser fremkommer p.g.a. for 

lavt fremmøde. Der tænkes en relativt mild prøve for at finde ud af, om 

folk er til stede og der er ikke tale om en ekstra adgangsprøve. Formålet 
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er at spotte de ikke-fremmødte studerende så hurtigt som muligt m.h.p. 

at undgå, at de bliver registreret som studerende.  

 En strategi kan udspændes over mange år, men kræver også en mere spe-

cifik tidsplan. Der, hvor der står 2014, vil der blive taget fat på det i 2014 

men ikke nødvendigvis afsluttet i 2014.  
 
b. Internationaliseringsstrategi 
Intet at bemærke. Evt. kommentarer til formanden senest 100214.  
 

  
a. Forskningspraksis 

ST har indsendt høringssvar p.b.a. indkomne kommentarer fra de høringsbe-

rettigede parter og som behandlet i udvalget (medlemmer ses i ref. fra sidste 

møde).  

 

Under dette punkt blev emnet plagiering bragt på banen:  

Der var fra Akademisk Råds side ønske om, at når der drøftes uddannelser er 

plagiering en presserende problemstilling. Det blev anført, at andre universi-

teter er langt længere fremme på området. Rådet fandt det oplagt, at der skal 

laves en automatisk screening af de studerendes opgaver/eksamens opga-

ver/forskernes publikationer. 

På direkte forespørgsel om, hvorvidt dette værktøj er undervejs til AU blev 

der orienteret om, at det p.t. ikke er på top 12 prioriteringslisten, så der er ik-

ke sket noget på området og der er ikke afsat ressourcer hertil.  

NCN erklærede sig enig i, at det er et vigtigt emne, men at der ligger mange og 

store projekter i en lidt for lang ”IT kø” og at sparetider ikke gør køen mindre. 

Rådet fandt det skidt, hvis AU i kraft af manglende redskaber motiverer folk 

til at plagiere. Der ønskes en italesættelse af dette problem overfor studerende 

(også helt ned til gymnasiet). Det italesættes på andre universiteter i verden, 

hvor danske forskere og undervisere har sin gang og er således ikke en frem-

med diskussion. God praksis skal være til stede på alle niveauer lige fra første 

års studerende til seniorforskeren En spændende diskussion af få bragt op i 

studenterforeningerne.  

Det handler om kultur. De danske studerende gør forskerne opmærksomme 

på, at de internationale studerende har en anden kultur/andre grænser på 

området. 

De studerendes repræsentanter i Akademisk Råd fandt ikke, at problemet er 

voldsomt stort, idet der blandt de studerende tales meget om, at man ikke må 

snyde til eksamen. Endvidere, at mange studerende er rigtig gode til at sætte 

sig sammen og drøfte opgaverne. Derfor en del enslydende svar.  
 
c. APV – evaluering 
Rådet opfordredes til at gennemlæse og kommentere til formanden senest 
100214 
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Ad 9. Eventuelt 
a. SharePoint sitet 
Jette Laursen udsender. 
 
b. Åbning af Væksthuset 
Glædelig orientering om åbning af Væksthuset 160414 samt opfordring til at 
besøge det. 
 
 
 
 
Næste møde er 09. april 2014, 16.15 – 18.30, i lokale 1520-732 


