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REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning fra mødet 17. oktober 2012 (bilag) 

3. Økonomi 

4. Kriterier ved varige ansættelser (bilag) 

5. Ph.d. 

Tildelte grader siden sidst (bilag) 

6. Årshjul for Akademisk Råd, herunder mødedatoer i 2013 (bi-

lag) 

7. Høring om AU Strategi - høringssvar. 

8. Meddelelser 

a) Status - Arbejdsgruppe vedr. mere sammenlignelige livs-

vilkår (bilag) 

b) Lovudkast om akkreditering af videregående uddannel-

sesinstitutioner (bilag) 

c) Titlen adjungeret professorer - høringssvar 

d) Internt regelsæt på ST i forbindelse med indlevering af 

Doktorafhandlinger: Praktiske oplysninger vedr. erhver-

velse af Doktorgraden i naturvidenskab 

9. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 
Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 7. møde i ST Akade-
misk Råd. 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra møde 5. septem-

ber 2012 (bilag) 
Referatet godkendt. Mere detaljeret referat efterlystes.  

 

Ad 3. Økonomi 

Brian Bech Nielsen(BBN) gennemgik tallene i FC3. ST kommer overordnet 

set ud af 2012 i god ro og orden med et lille underskud. Det mindre under-

skud er opstået bl.a. på grund af lavere indtægter på STÅ og færdiggørelses-

bonus.  

 

Grundet systemvanskeligheder er der en vis usikkerhedsfaktor, som kan af-

stedkomme vanskeligheder. NDH oplyste, at økonomimedarbejderne var ble-

vet bedt om at give bevillingshavere besked om problemstillingen. 

 

Med hensyn til økonomimedarbejdernes fysiske placering i forhold til insti-

tutterne, oplyste BBN, at dette havde været debatteret bl.a. på et ledelsesse-

minar i den forudgående uge. 

 

BBN beskrev processen for budget2013:  

Universitetets budget godkendes af bestyrelsen (skete 19/12-2012). 

Herefter vil institutternes budgettter for 2013 kunne blive endeligt fastlagt og 

udmeldt. Institutternes budgetter fastlægges i henhold til den nye økonomi-

model, hvilket bl.a. vil sige, at institutterne tildeles overhead samt at kon-

trakt- eller basismidler fordels ud fra dekanens beslutning i samråd med in-

stitutlederne. Der har været afholdt 1. runde møder med institutlederne om 

budget 2013. Nu tages fat på 2. runde. De respektive institutter udviser stor 

vilje til at samarbejde om budget2013 

 

På forespørgsel kunne BBN orientere om, at det ikke kan afvises, at der frem-

adrettet vil blive reduceret på ph.d. området. Han pointerede dog, at så længe 

universitetets budget2013 ikke er endeligt på plads, kan han ikke udtale sig 

om detaljer.  

 

 

Ad 4. Kriterier ved varige ansættelser (bilag) 

Baggrunden for denne arbejdsgruppes virke er, at der fra flere sider har været 

rejst kritik af, at der ikke findes klare kriterier for ansættelser. Det er vigtigt 

for bedømmelsesudvalg m.v., men også til brug for  karrierevejledning.  

Derfor er der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af institutledere med  

med Kurt Jensen som formand og Na Ree Sørensen som sekretariatsbistand. 
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Notatet fra arbejdsgruppen er dagens bilag. BBN gjorde opmærksom på at der 

ikke er sat faste tal for krav om antallet af publikationer, eftersom fagområ-

dernes publiceringstraditioner er meget forskellige og i øvrigt ændrer sig hele 

tiden. 

 

Der blev fremført følgende kommentarer: 

Ambitionsniveauet i kriterierne 

Der blev både stillet spørgsmålstegn ved ambitionsniveauet af kriterierne – er 

de ambitiøse nok? Samtidigt blev spørgsmålet om hvorvidt alle siddende pro-

fessorer kunne leve op til de foreslåede kriterier rejst.  

 

Vægtningerne 

Der var ikke fuld enighed om vægtningen af kriterierne i A, B og C. Det blev 

fremført at kriterierne evt. hellere skulle være institut (fag)-specifikke. Speci-

fikt blev fremført: 

- ”Supervision or cosupervison” bør måske være B for professorniveau 

- ”Independent research after ph.d.” er måske endnu mere vigtig end H-

index og skal ses i sammenhæng med kriteriet om ”ability to perform 

groundbreaking research” 

- Mht. ”Peer reviewed publications” så er der forskel på at være eneforfatter 

eller at publicere sammen med andre – det afspejler kriterierne ikke 

- ”Productive long term visit” bør ændres fra B til A for lektor/seniorforsker-

niveauet  

 

De studerendes repræsentanter efterlyste desuden at kvalitet i undervisnin-

gen i højere grad blev tilgodeset af kriterierne. Desuden blev efterlyst flere 

kriterier der direkte relaterer til talentudvikling. 

 

Prioritering af kategorierne 

Det blev foreslået at prioritere kategorierne indbyrdes. 

 

Formuleringerne 

De konkrete formuleringer blev drøftet og det blev fx fremført at ”usually” bør 

erstattes med ”required”. 

 

Professorkategorierne 

Forslag om sammenlægningen af professorkategorierne til en enkelt kategori 

blev fremført. 

 

Muligheden for at tilpasse til lokale forhold på institutterne 

Der blev udtrykt bekymring for, om kriterierne var for generelt formulerede 

og dermed svære at tilpasse specifikke, lokale forhold på et fagligt område el-

ler institut. Det blev f.eks. foreslået at skrive en ekstraside med institutspeci-

fikke forhold. 
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Tilføjelse af kriterier 

F.eks. kunne større vægt på ledelse overvejes tilføjet for professorer. 

 

Det blev konkluderet, at der var generel opbakning til dokumentet. Et udkast 

til høringssvar vil blive udsendt til kommentering. 

 

 

Ad. 5. Ph.d. 

a. Tildelte grader siden sidst (bilag) 

I alt uddelt 117 i 2012 indtil nu.  

Det blev konstateret, at termination date er meget forskelligt forskudt fra for-

svar. Desuden så det ud til, at der manglede nogle ph.d.-er på listen. Det un-

dersøges hvorfor (MFL) 

 

 

Ad 6. Årshjul for Akademisk Råd, herunder mødedatoer i 2013 (bi-

lag) 

MMS efterlyste rådets ønsker til emner, der kan tages op. 

Der er lagt 4 ordinære møder i 2013. BBN forsikrede, at der ikke ligger nogen 

bevidst nedprioritering i dette, men en erkendelse af, at der skal være noget at 

mødes om. Flere fremfor evt. længere møder foretrækkes af rådet. 

Der blev henvist til sidste gang årshjulet blev behandlet, hvor flere møder og 

forslag til temadrøftelser var på tale.  

 

Konkret blev foreslået: 

Handleplaner som udløb af AU strategi. 

Professorpolitik 

Rekruttering af flere kvinder 

Internationalisering, herunder fakultetets sprogpolitik 

 

BBN foreslog, at formanden sætter temaer på Årshjulet i samarbejde med se-

kretariatet. 

 

Generelt opfordredes til, at Akademisk Råd planlægger drøftelser i forhold til, 

at der er igangværende eller planlagte drøftelser af emner i andre organer 

med henblik på en fælles politikker/strategier på AU.  
 
 
Ad 7. Høring om AU strategi – høringssvar (bilag) 

 Afsnittet om administration skal skærpes, idet der er tale om alvorlige 

administrative problemer i forbindelse med omlægning af Administratio-

nen. Det blev understreget, at der er tale om system- og ikke om menne-

skelige fejl. 
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 Differentieret studieforløb: Interessant og god ide, at det er kommet ind i 

strategien. Dette bør støttes. Det blev påpeget, at der er krav/forventning 

om, at 25% af en årgang tager en universitetsuddannelse.  

 Fra de studerendes side blev påpeget, at de ønsker at få skrevet ind i stra-

tegien, at underviserne skal opkvalificeres i takt med indførelse af diffe-

rentieret studieforløb. 

 Kernefaglighed og tværfaglighed – tværfaglighed må ikke ske på bekost-

ning af den dybe kernefaglighed. Der mangler incitamenter omkring 

tværfagligheden. 

 Side 9 - ”Støtte de fremmeste grupper”. Rådet fandt det lige så vigtigt at 

få identificeret de potentielle steder, hvor vi ved en mindre indsats vil 

kunne komme vidt – ikke kun for den etablerede elite. Vi må ikke kun gø-

re de gode bedre men også sætte fokus på de potentielt gode.  

 Ikke kun motto på latin – ingen forstår det – skriv det også på dansk.  

 Figur side 5: ikke meningsfyldt.  

 Ros til et godt høringssvar fra de studerende.  

 BBN orienterede om formuleringen ”Kvalitetssystem for uddannelser”. 

Dette er rettet mod nye uddannelser/akkrediteringer: Vi skal sørge for 

selv at have et system, der er så sikkert, at når vi sender noget frem er der 

stor sandsynlighed for positivt svar. Det er et forsøg på at sætte noget op, 

som er med til at sikre, at vi ikke skyder os selv i foden. Retningslinjer er 

under udarbejdelse. 
 

MSS redigerer i ht dagens kommentarer og orienterede om, at de fra Akade-
misk Råd medlemmers indmeldte høringssvar vedhæftes med mindre der si-
ges noget andet 
 
 
Ad 8. Meddelelser 
a. Status - Arbejdsgruppe vedr. mere sammenlignelige livsvilkår (bilag) 
Foreløbig tidsplan.  

 
b. Lovudkast akkreditering… (bilag) 
Høringssvar er indsendt. Høringssvar fra AU er gået mere til biddet, end ST 
er, i sit høringssvar til AU. 

 
c. Titlen adjungeret prof 
Høringssvar er indsendt. ST Akademisk Råd tilsluttede sig. 

 
d. Internt regelsæt på ST i forbindelse med indlevering af Doktorafhandlin-

ger 
Til orientering. Der blev udtrykt ønske om udarbejdelse af en engelsk version 
til brug for udlændinge i bedømmelsesudvalg. Endvidere bør der udarbejdes 
en skabelon til forfattererklæringer. Bent Tolstrup vil fremsende et forslag, 
som sekretariatet vil arbejde videre med. 
Det interne regelsæt blev taget ad notam. 

 
e. AUFF strategiseminar 
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MSS, BBN og Lars Arge deltog. Der havde været gode diskussioner om AUFFs 
fokus fremadrettet.  

 
f. Forslag til personer til redaktionskomite til nyt AU medie.  
MSS har på rådets vegne indstillet Ann Eg Mølhave, Institut for Datalogi, Liz-
zi Stausgaard, Institut for Miljøvidenskab og stud. Bo Tranbjerg (kandidat-
studerende, fysik). 
 
 
Der blev efterlyst en status på flytteplanerne. BBN oplyste, at der ikke var nyt 
at tilføje i forhold til det tidligere udmeldte. 
 
Endvidere blev efterlyst en mulighed for at have drøftelser i et ”fælles lukket 
rum”, således at det ikke skal foregå pr. mail. Sekretariatet vil undersøge mu-
lighederne. 
 
Ifald bilag til punkter under Meddelelser allerede er kendt af Akademisk Råd 
ønskes disse ikke genudsendt. 
 
Endnu engang opfordring til at mails fra Akademisk Råds medlemmer navn-
gives med AKADEMISK RÅD først i emnelinjen.  
 
Mødet blev afsluttet med at formanden takkede studenterrepræsentanterne 
for et godt samarbejde i det forløbne år. BBN takkede ligeledes for samarbej-
det. Han var imponeret over den professionelle og altid konstruktive tilgang 
til problemerne, som studentermedlemmerne har haft i perioden. 
 
 
Næste møde 6. februar 2013, 1615 – 18.00, PHYS 1520-732 


