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SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 5. september, 15.15 

Foulum M4 

Akademisk Råd 

 

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

 

Referent: Dekansekretær Jette Laursen. 

  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra mødet 22. maj 

(bilag) 

3. Hovedområdets strategi (bilag) 

4. Høring vedr. forretningsorden for Akademiske Råd ved AU 

(bilag) 

5. Økonomi (bilag) 

6. Årshjul for Akademisk Råd (bilag) 

7. Meddelelser 

a. Status - Arbejdsgruppe vedr. mere sammenlignelige livsvilkår 

b. Valg efterår 2012 (bilag) 

8. Proces for tildeling af ph.d. grader. JESM deltager under 

dette pkt. 

9. Eventuelt 
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Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 5. møde i ST Akade-

misk Råd. 
 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra møde 20. marts 

(bilag) 
Referatet blev godkendt.  

Administrativt brugerpanel: Akademisk Råd indstillede Peter Balling (PB), 

som også blev udtaget til panelet.  

PB orienterede om, at der har været afholdt 1 møde omhandlende arbejds-

form. En møderække er planlagt og PB vil holde AR orienteret.  

Det nedsatte brugerpanel i forbindelse med ”Indkøbsaftale vedr. IT indkøb” 

bestod udelukkende af medarbejdere fra AU IT. Disse repræsenterer ikke 

brugerne, hvilket Akademisk Råd ikke finder tilfredsstillende. Dette pointe-

rer, at Akademisk Råd ved ST lægger vægt på at have brugerinddragelse. 

Høringsvar vedr. AU Medie er afsendt og er også sendt til Akademisk Råds 

medlemmer. 

 

 

Ad 3. Hovedområdets strategi (bilag) 

Et revideret udkast til Hovedområdestrategi for Science and Technology 2013 

– 17 er udsendt til høring. Udkastet til strategi er udarbejdet af dekanatet på 

baggrund af input fra institutternes strategier, Akademisk Råd, FSU og insti-

tutlederne og den er udarbejdet inden for den overordnede ramme, som er 

fastsat af Universitetsledelsen. 

 

Formanden havde udfærdiget udkast til høringssvar, som var udsendt til 

medlemmerne. 

Følgende blev drøftet: 

1. Ambitiøse målsætninger 

2. Evt. effekt af at blive nævnt først – interdisciplinær-/grundforskning 

3. Krav om udlandsophold 

4. Tenure Track 

5. Mere præcis formulering i afsnittet om Rådgivning og videnudveksling 

 

Det blev aftalt, at formanden skulle færdiggøre høringssvaret med dagens 

bemærkninger indarbejdet. Alle høringssvar fra Akademisk Råds medlem-

merne medsendes som bilag.  
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Ad 4. Høring vedr. forretningsorden for Akademiske Råd ved AU 

(bilag) 

Der er tidligere udsendt en ny standardforretningsorden for Akademisk Råd. 

Denne var ikke i høring, men blev alene forelagt arbejdsgruppen for Akade-

misk Råd. Da der efterfølgende er kommet forslag til ændringer til to para-

graffer er det besluttet, at forslag til en ny standardforretningsorden med dis-

se to ekstra ændringer indarbejdet skal i høring på hovedområderne, inden 

udkastet foreligges universitetsledelsen. 

Akademisk Råd godkendte ændringsforslagene. 

 

 

Ad 5. Økonomi (bilag) 

BBN gennemgik bilag. Grundet de forskellige økonomisystemer udviste bila-

get de p.t. mulige detaljeringsmuligheder. 

FC2 udviser lille overskud på 1 mill. i forhold til den udgave, der blev vist ved 

sidste møde, der udviste et underskud på 2 mill. Forbedringen skyldes ude-

lukkende, at forecastet for IHA er blevet indarbejdet i FC2. Det forventes så-

ledes at ST regnskabsmæssigt kommer fornuftigt ud af året. 

 

 

Ad 6. Årshjul for Akademisk Råd (bilag) 

Formanden efterlyste input til årshjulet – herunder emner til temadrøftelser.  
Akademisk Råd kan på eget initiativ tage emner op til drøftelse. Temaer 
kunne f.eks. være (uprioriteret rækkefølge): 

 Rekruttering af flere kvinder 

 Hvilke krav stiller vi til en ph.d.-afhandling 

 Professorpolitik; hvad betyder det at være professor (forpligtel-
ser/opgaver)  

 Internationalisering og tiltrækning af dygtige udenlandske forskere 

 Karriereudvikling 

 

Formanden opfordrede alle til at overveje forslag til temaer og sende til 
dean@science.au.dk inden 5. november 2012. På Akademisk Råds møde i 
december vil rådet tage stilling til, om der er temaer, der skal drøftes i 
2013 og hvornår.  

 

 

Ad 7. Meddelelser 
a. Status - Arbejdsgruppe vedr. mere sammenlignelige livsvilkår 

Et høringsudkast til idekatalog fra arbejdsgruppen vedr. mere sammen-
lignelige vilkår er udsendt til høring i Akademisk råd, FSU, LSU og Insti-
tutfora. Eftersom Akademisk Råd først modtog rapporten 2 dage inden 
mødet, blev det besluttet at afholde et ekstraordinært møde i Akademisk 
Råd onsdag den 17. oktober, kl. 16.15, hvor rapporten vil blive drøftet.  

 

mailto:dean@science.au.dk
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b. Valg efterår 2012   

Indstilling tiltrådt af Akademisk Råd. BBN udtrykte ros til de studerende 
for deres håndtering af valget. 

 

 

Ad. 8. Proces for tildeling af ph.d. grader. JESM deltager under 

dette pkt.  

Rådet besluttede på sidste møde at invitere Jes Madsen til at komme og ori-

entere om processen for tildeling af ph.d.-grader. Denne gennemgik slides 

som oplæg til diskussion. 

Ifølge ph.d. bekendtgørelsen §22 skal ph.d. graden tildeles, hvis der foreligger 

indstilling herom fra bedømmelsesudvalget.  

Akademisk Råd besluttede at fortsætte den hidtidige praksis, hvor dekanen på 

Rådets vegne tildeler graden på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstil-

ling. Hvis der fremkommer en negativ indstilling, forelægges sagen for Aka-

demisk Råd via e-mail. 

Rådet fandt, at det kunne være interessant at drøfte kravene til ph.d. afhand-

linger på tværs af ST og fagområder. Forslag til temadrøftelse i Akademisk 

Råd – med JESMs deltagelse.  

  

 

Ad 9. Eventuelt 
a. Rigsrevisionens beretning om universiteternes undervisning 

Interesserede kan finde Rigsrevisionens beretning om universiteternes un-
dervisning på Statsrevisorernes hjemmeside: 
http://www.ft.dk/statsrevisor/20111/beretning/SB16/1151666.PDF 
  
 

 

Næste møde 17. oktober (ekstraordinært møde) 
 

 
 

Mødet afsluttedes ca. 19.00 

http://www.ft.dk/statsrevisor/20111/beretning/SB16/1151666.PDF

