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Akademisk Råd 

 

Inviterede: Medlemmer af STs Akademisk Råd  

 

Referent: Dekansekretær Jette Laursen. 

  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning fra mødet 5. december 2012 (bilag) 

3. Økonomi 

4. Tenure Track v/Brian Bech Nielsen (bilag) 

5. Ph.d. 

a. Tildelte grader siden sidst (bilag) 

6. Meddelelser 

a. Resultat af høring vedr. bedømmelsesudvalg 

b. Akademisk Råds sammensætning fra ½-2013 (bilag) 

c. Høring om MUS koncept (bilag) 

d. Høringssvar - kriterier varige ansættelser (bilag) 

e. Revideret tidsplan for arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige vil-

kår (bilag) 

f. Psykisk APV 

g. Redaktionskomitéen for de nye AU medie 

h. Høring om æresdoktorer 

7. Eventuelt 

a. Byggeplaner 

b. Kommende møder 

 

 

 
Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 8. møde i ST Akade-
misk Råd. 
Eftersom Rådet har fået nye medlemmer indledtes mødet med en præsentati-
onsrunde samt gennemgang af Akademisk Råds forretningsorden.  
 
Link til Akademisk Råds hjemmeside (ej opdateret): 
http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/raad-og-naevn/akademisk-
raad/  
 
 
 

 

http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/raad-og-naevn/akademisk-raad/
http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/raad-og-naevn/akademisk-raad/
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 6d behandles under pkt. 2 

Dagsorden blev godkendt. 

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra møde 05. decem-

ber 2013 (bilag) 

Ad pkt 3. På forespørgsel orienterede Brian Bech Nielsen (BBN) om, at øko-

nomimedarbejderes fysiske placering er fortsat uafklaret. 

Ad pkt 8. Vedr. ønsket om chat-room for Akademisk Råd undersøges p.t., 

hvorvidt det er muligt at oprette et SharePoint på den eksisterende platform i 

Foulum.  

 

Herefter godkendtes referatet. 

 

Høringssvar - kriterier varige ansættelser (bilag) (pkt 6d) 

Formanden skitserede de ændringsforslag, der var skrevet ind i forhold til 

første udkast til høringssvar.  

Rådet fremkom med følgende kommentarer: 

 

 Ambitionsniveauet må ikke kunne opfattes som minimumskriterier. Det 

er korrekt at der er forskelle mellem institutterne og derfor er der bevidst 

valgt en a, b , c opdeling og ikke en 1, 2 ,3 opdeling 

 Bedømmelsesudvalgets sammensætning er vigtig. Det prioriteres højt at 

stille skarpt på dette, og bl.a. sikre at medlemmerne er uafhængige og på 

et højt internationalt niveau. 

 Kriterierne for bedømmelsesudvalg skal være præcise 

 

Rådet besluttede, at ændre formuleringen vedr. peer reviewed publications og 

eneforfatter, således at det fremhæves, at der er forskel på vægtningen af for-

fatterskabet afhængig af, om man har haft en ledende rolle eller en mere se-

kundær rolle. Formanden vil sørge for en omformulering vedrørende dette og 

efterfølgende fremsende svaret på rådets vegne.  

 

 

Ad 3. Økonomi (bilag omdelt ved mødet) 

Det overordnede budget for 2013 blev tiltrådt af bestyrelsen den 19. december 

2012. BBN har været på tour i perioden 15. januar – 22. januar på de fysiske 

lokaliteter og orienteret om fakultetets budget og de udfordringer vi står over 

for i 2013. 

 

En økonomimodel fælles for hele fakultetet er nu en realitet. Det betyder, at  

flere udgifter og indtægter er flyttet ud til institutterne.  
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BBN gennemgik budgettet for 2013 for rådet. 

 

Med hensyn til Dekanatsudgifter vil BBN få klarhed over, hvilke udregnin-

ger/tal, der ligger til grund for tallet under pkt. 9.1 (USM) til udredning på 

senere møde. Desuden vil BBN se på, hvorfor der er anført relativt høje drift-

budgetter for DCA og DCE i forhold til 2012. 

 

Nogle medlemmer af akademisk råd udtrykte bekymring for om den nye øko-

nomimodel indeholder tilstrækkelige incitatmenter til at fremme varetagelse 

af undervisning og hjemtagelsen af de eksterne midler. Der blev endvidere 

udtrykt bekymring over den meget lille risiko-pulje, som dekanpuljen udgør. 

 

BBN understregede, at det er vigtigt at fakultet ikke kommer ud med ringere 

resultat en budgetteret, og at udfordringen kun kan løses ved et fælles ansvar.   

 

BBN vil være åben over for at drøfte en eventuel justering af økonomimodel-

len fremadrettet med henblik på tydeliggørelse/incitamenter i forhold til un-

dervisning. 

 

 

Ad 4. Tenure Track (bilag) 

BBN orienterede om forslag til en Tenure Track model udarbejdet af Talent-

båndet. Det foreslås, at der etableres Tenure Track stillinger ved AU, som især 

tænkes anvendt inden for områder, hvor forskermobiliteten er høj og hvor 

konkurrencen om de dygtigste er høj. Forslaget omhandler følgende: 

 Tenure Track stillingerne er tidsubegrænsede stillinger på adjunktniveau 

(adjunkt/post doc/forsker) 

 Stillingerne besættes ved åbne opslag på fakultets- eller institutniveau 

 Opslag bør ikke være for fagligt snævre 

 Det skal fremgå af opslag, at den ansatte vil, uden opslag men efter en po-

sitiv faglig bedømmelse, overgå til en varig lektoransættelse  

 En ansat i en Tenure Track stilling kan være ansat i op til 6 år 

 Senest inden udgangen af det 5. ansættelsesår gennemføres et ”tenure re-

view” med henblik på endelig beslutning om overgang til en varig lektor-

stilling 

 Opnår den ansatte ikke en positiv faglig bedømmelse fratræder vedkom-

mende med overenskomstmæssig varsel 

 det kan aftales, at ansatte i en Tenure Track stilling, som får en negativ 

bedømmelse, kan fortsætte i op til ca. 1 år med henblik på at finde anden 

beskæftigelse 
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Tenure review og kriterier: 

 Tenure review skal senest ske inden udløbet af 5. års ansættelse (tenure 

review kan igangsættes tidligere i forløbet, såfremt institutlederen finder 

det hensigtsmæssigt af hensyn til fastholdelse) 

 Institutleder/dekan nedsætter en tenure review komité, som skal bestå af 

max 1 AU internt medlem og et flertal af AU eksterne medlemmer  

 Institutleder fremskaffer dokumentation til brug for tenure review komi-

téen 

 Ved bedømmelse i forbindelse med overgang til lektorstilling stilles 

samme krav som ved besættelse af øvrige lektorstillinger m.h.t. forskning, 

undervisning og evt. øvrige opgaver specificeret i Tenure Track opslaget 

(konkrete eksempler er nævnt i bilaget) 

 

Rådets holdninger: 

 ST skal i gang. Processen skal beskrives – pointen er, at processen er vig-

tig. Hvis der konstrueres en god proces er der ikke noget i vejen for, at 

dette bliver den store indgang og giver mulighed for, at vi kan ansætter de 

dygtigste og ansætter dem i en tidligere alder  

 Gennemsigtighed i processen er vigtig 

 Vigtigt hele tiden at hæve barren for at holde på de talenter, vi gerne vil 

holde på. Høje krav kombineret med usikkerhed gør det svært at fasthol-

de de dygtige. Ved tydelige kriterierne kombineret med Tenure Track kan 

vi holde på de talenter, vi ellers ville miste. 

 Til fagområder, hvor det er svært at rekruttere vil det blive lettere at få in-

ternationale medarbejdere ind, idet Tenure Track er attraktivt. 

 Økonomien er altid et issue. Midler til at rekruttere ved hjælp af tenure 

trac skal findes på institutternes budgetter. Forslag om, at Forsknings-

fonden evt. kunne give midler eller der kunne evt. komme midler fra de 

strategiske puljer til Tenure Trac forløb. 

 

BBN takkede for input. Udvalg til varetagelse af dette emne foreslås. BBN op-

fordrede til, at hvis nogen er interesseret sendes mail til BBN. Institutlederne 

vil også blive en part af dette udvalg. Udvalget skal udarbejde forslag til en 

fælles model for Tenure Track på ST og bl.a. afklare, hvordan vi kan stille 

skrappe bedømmelseskriterier og samtidig overholde reglerne i det danske 

system. 

 

 

Ad. 5. Ph.d. 

a. Tildelte grader siden sidst (bilag) 

På sidste møde i Akademisk råd blev der spurgt til hvorfor termination date er 

meget forskelligt forskudt fra forsvar. Det skyldes, at fra indlevering af af-

handling (=dissertation submission date) og frem til termination date, kan 
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der gå forskellig tid afhængig af, hvor hurtigt bedømmelsesudvalget arbejder 

og hvor hurtigt registreringer og udarbejdelse af bevis foregår 

AU-Talent anmodes om redegørelse i de tilfælde, hvor tiden er kraftigt over-

skredet.  

 

Med hensyn til regelsættet vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg for 

ph.d.-afhandlinger vil prodekanen for talent blive bedt om en udmelding. 

 

 

Ad 6. Meddelelser 
a. Resultat af høring vedr. bedømmelsesudvalg 

Skriftlig høring vedr. bedømmelsesudvalg for bedømmelse af doktorafhand-

ling indleveret af Torben R. Jensen. Akademisk råd havde ingen bemærknin-

ger.  
 

b. Akademisk Råds sammensætning fra ½-2013 (bilag) 
Nye studentermedlemmer samt suppleant for Lena Grindsted er indtrådt i 
rådet. To studenter pladser er ikke besat fra ingeniørsiden. På trods af stor 
indsats lykkedes det ikke at finde nogen, der havde kræfter til Akademisk 
Råd. Dukker der nogen op, vil det være muligt at få dem med som observatø-
rer. 
 
Ikke alle medlemmer har suppleanter. Suppleanter indtræder kun ved et 
medlems længere tids fravær. Dog har formanden den holdning, at hvis en 
suppleant har lyst til at deltage er det fint. De har som nævnt dog kun obser-
vatørstatus. Det undersøges, hvorledes suppleanter vælges/udpeges. 

 
c. Høring om MUS koncept (bilag) 
Til orientering. MUS-konceptet er udsendt til høring i fakultetets samarbejd-
udvalg (FSU) og de lokale samarbejdsudvalg (LSU) på institutterne. 
 
d. Høringssvar 
Behandlet under pkt. 2 

 
e. Revideret tidsplan 

Til orientering for nye studentermedlemmer: 

I april 2012 blev nedsat en arbejdsgruppe som skulle undersøge en række 

aktuelle problemstillinger omkring livs- og arbejdsvilkår ved ST;  

 Tid til forskning 

 Sikkerhed i ansættelsen 

 Stillingskategorier, Karriereveje og funktionsbeskrivelser 

 Konkurrencevilkår i forbindelse med ekstern finansiering 

En analyserapport har været sendt til bred høring i ST, herunder i Akade-

misk råd. P.t. arbejdes der på et beslutningsoplæg, der vil blive sendt i hø-

ring.   
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Tidsplanen for arbejdsgruppen er blevet ændret. Der stiles mod en be-

handling af forslag til beslutningsoplæg fra arbejdsgruppen på næste mø-

de i rådet den 15. maj.Fremadrettet sættes dato på versionen.  
 

f. Psykisk APV 
Resultatet offentliggøres 21. februar 2013. 

 
g. Redaktionkomiteen for det nye AU medie 
Medlemmer fra ST Bo Tranbjerg (kandidatstud., fysik) og Lise Stausgaard 
(Institut for Miljøvidenskab). 

 
h. Høring om æresdoktor 
Ingen indsigelser fra AR. 
 
 
Ad. 7. Eventuelt 
a. Flytteplaner 
På forespørgsel orienterede BBN om, at der fortsat ikke er ændring i den 
planlagte tidshorisont på 3-5 år. 
 
b. Kommende møder 
15. maj: Jes Madsen kommer med oplæg til ”krav til ph.d. afhandling”. 
04. september: Økonomi-FC2, og muligvis handleplan vedr. strategi 
27. november: Økonomi-FC3,  
Det er besluttet at Rådet skal afholde 5 møder om året. Dette vil blive en reali-
tet fra 2014, hvor første møde afholdes i januar. Mødeplan for 2014 vil blive 
præsenteret på kommende møde. 
 
Opfordring til at tage uddannelser op som tema. ST skal gøres parat til en ny 
hverdag med forelæsninger og eksamener over nettet m.v. Hænger sammen 
med det foreslåede tema ”internationalisering”, idet ministeriet har sat fokus 
på at vi optager flere udlændinge end vi selv sender danske studerende ud i 
verden. Plagiering er også foreslået som tema og kan drøftes sammen med 
uddannelsestema. 
 
 
Næste møde er således 15. maj 2013, 16.15 – 18.00, PHYS 1520-732 


