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SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 15. maj 2013, 16.00 – 19.00 

Aarhus, PHYS 1520-732 

Akademisk Råd 

 

Inviterede: Medlemmer af STs Akademisk Råd  

 

Referent: Dekansekretær Jette Laursen. 

  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning fra mødet 6. februar 2013 (bilag) 

Herunder: 

a. Akademisk Råds sammensætning/valg af suppleant 

3. Økonomi 

4. Levevilkår – beslutningsoplæg (bilag) 

5. Kriterier for varige ansættelser – revideret (bilag) 

6. Ph.d.  v/JESM 

a. Tildelte grader siden sidst (bilag) 

b. Krav til ph.d. 

7. Nyt fra formanden 

8. Meddelelser 

a. Psykisk APV (bilag) 

b. Resultat af høringer vedr. bedømmelsesudvalg (bilag) 

9. Eventuelt 

a. Møder i 2014 (bilag) 

b. Flytteplaner 

 
 
 
 
 
Link til Akademisk Råds hjemmeside (nu 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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Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 2. møde i 2013 i ST 
Akademisk Råd. 
 
 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra møde 06. februar 

2013 (bilag) 

Rådet ønsker SharePoint igangsat med tilhørende behørig/nødvendig in-

struktion. 

 

På sidste møde i Akademisk Råd blev efterlyst oplysninger om, hvordan sup-

pleanter vælges: Valg af suppleanter udenfor de ordinære valg er ikke muligt. 

Suppleanter indtræder kun i rådet ved et medlems længere tids fravær. MSS 

har tilkendegivet, at behørigt valgte suppleanter kan deltage ved enkelte mø-

der, men de vil ikke være fuldgyldige medlemmer/stemmeberettigede. 

 

Herefter godkendtes referatet. 

 

 

Ad 3. Økonomi (bilag omdelt ved mødet) 

Brian Bech Nielsen (BBN) gennemgik regnskab 2012. Følgende blev anført: 

 Forskellige procedurer har vanskeliggjort færdiggørelsen af regnskab 

2012. 

 Resultatet på 7 mio. kr. i overskud er  i fin overensstemmelse med det 

budgetterede. 

 Fremadrettet vil eksterne midler blive bogført i takt med, at de forbruges. 

 Udviklingen fra FC3-2012 til regnskab2012 tyder på udvisning af stor for-

sigtighed med forbrug af midler. Dekanen har bedt om en udredning af 

dette. 

 F.s.v.a. forbrug af eksterne midler er projektøkonomerne bedt om at dra-

ge ud til projektlederne (bevillingshaverne) fire gange pr. år for at  sikre 

overblik for begge parter og opkvalificere den kvartalvise afrapportering. 

 

Flere af rådets medlemmer udtrykte ønske om en mulighed for elektronisk at 

kunne konsultere projektøkonomien. Endvidere blev det understreget, at der 

er behov for ”nærkontakt” mellem bevillingshaver og økonomimedarbejderen 

med sigte på at gøre projektregnskaberne langt bedre. Ligeledes ønskes en 

forbedring af kommunikation/dialog bl.a. via forklaringer i forbindelse med 

udsendelse af værktøjer.  

 



 

 

    

Side 3/7 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Vedr. FC1-2013 anførte BBN, at der er sket en mindre stigning i underskud-

det, og at der er indmeldt et budgetteret underskud på 21 mill. i 2013. Det er 

samtidigt indmeldt, at tallene hviler på betydelige usikkerheder. Bl.a. forbru-

get på eksterne midler er p.t. ikke gennemskueligt. Projektøkonomerne er 

anmodet om at udrede tallene snarest.  

 

Opsamling fra sidste møde i december 2012: 

1) ”Med hensyn til Dekanatsudgifter vil BBN få klarhed over, hvilke udreg-

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

på senere møde. ”   

Svar: Der vil komme en forklaring på Rådets møde i september. ST øko-

nomi arbejder på sagen 

 

2) ”Desuden vil BBN se på, hvorfor der er anført relativt høje drift-budgetter 

for DCA og DCE i forhold til 2012”. 

Svar: Ny økonomimodel gør det vanskeligt at sammenligne, men forskel-

lene kan forklares med, at DCE har fået ekstra 5 mill. i strategiske midler 

og 5 mill. kr. mere i kontraktmidler, hvilket kan forklare stigning i drifts-

budget. Tilsvarende gælder DCA, som har fået 5 mill. mere i strategiske 

midler. 

 

 

Ad 4. Levevilkår (bilag) 

I efteråret 2012 drøftede Akademisk Råd idékatalog vedr. mere sammenligne-

lige vilkår og afgav et høringssvar. Idékataloget har været udsendt til høring i 

Akademisk Råd, FSU og LSU. 

 

Arbejdsgruppen har efterfølgende bearbejdet de indkomne høringssvar og 

udarbejdet reviderede anbefalinger og ideer, som er blevet fremsendt til de-

kanatet medio marts. Det er godt og meget gennemarbejdet oplæg og BBN 

har takket arbejdsgruppen for deres arbejde. Det er en proces, der har taget 

lang tid, men det har ifølge BBN været nødvendigt. 

 

BBN vurderede, at der var behov for en yderligere bearbejdning af arbejds-

gruppens oplæg – der var behov for at få endnu skarpere og tydelige beslut-

ninger således, at ingen er i tvivl om, hvad der er besluttet og hvad vi gør. 

BBN er nu blevet enig med institutlederne om det udsendte beslutningsop-

læg. 

  

Oplægget er blevet drøftet i FSU, ligesom der vil blive afholdt en række dia-

logmøder, hvor institutlederne fremlægger beslutningsoplægget og drøfter det 

med instituttets medarbejdere. Oplægget og ligeledes oversigten over dialog-

møderne er udsendt med ST Nyhedsbrevet. 
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Beslutningsoplægget adresserer 4 centrale problemstillinger: 

1. Konkurrencevilkår i forbindelse med ekstern finansiering 

2. Tid til forskning 

3. Sikkerhed i ansættelsen 

4. Tydelige ansættelseskriterier og karriereveje 

 

Ad 1: Alle VIP’er skal søge om dækning af faste omkostninger ved eksterne 

ansøgninger. Andelen af faste omkostninger, der skal søges dækket, fastsæt-

tes afhængigt af det enkelte forskningsområdes mulighed for at få denne ty-

pe omkostninger dækket 

Dekanen understregede, at institutterne vil blive pålagt et måltal og at måltal-

lene vil ikke være ens. Pixibog er undervejs med angivelse af, hvad der kan 

søges hvor. Pixibogen bliver til i samarbejde mellem ST-ØK og Forsknings-

støtteenheden. 

 

Overordnet tilslutning til punktet. Der var dog følgende bemærkninger: 

 Det er vigtigt, at man kan se, at det gavner lokalt, når man bidrager til de 

faste udgifter. 

 Der er risiko for at miste fokus på fagligheden – vi skal fastholde univer-

sitetets værdier  

 Der bør tages dialog med de store fonde, for også at inddrage dem i pro-

blematikken 

 

Ad 2: Institutterne skal sikre alle seniorforskere, lektorer og professorer 

sammenhængende tid til selvvalgte forskningsprojekter. Det påhviler med-

arbejderne – selv eller i samarbejde med andre - at bidrage til finansierin-

gen af projekterne via eksterne bevillinger. 

Overordnet tilslutning til punktet. Der var dog følgende bemærkninger: 

 Ønske om minimumsmål 

 Forpligtelse til at leve op til universitetsloven 

 Ønske om, at flere tager på sabbaticals i udlandet 

 

Ad 3: Institutterne skal sikre en passende ratio mellem fastansatte og tem-

porært ansatte videnskabelige medarbejdere. 

Overordnet tilslutning til punktet.  

 

Ad 4: Fakultetet etablerer tydelige karriereveje for alle videnskabeligt an-

satte 

Overordnet tilslutning til punktet. Der var dog følgende bemærkninger: 

 Sammenfatning/baggrund mangler (findes i den oprindelige rapport) 

 Behov for uddybende forklaringer vedr. de positive hensigter 

 Titlen ”projektchef” er måske ikke den rigtige, men det er vigtigt at den 

mulighed kommer 
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De studerende fremførte ønske om at punktet ”Optimal udnyttelse af under-
visningskapacitet og -ressourcer på ST med henblik på at tiltrække flere stu-
derende” blev gjort til det 5. punkt på side 3 i oplægget.  

 

Det blev aftalt, at rådet skulle sende skriftlige kommentarer til formanden in-

den for den kommende uge. 

 

 

Ad. 5. Kriterier for varige ansættelser – revideret (bilag) 

Akademisk Råd drøftede udkast til høringssvar på sidste møde og svaret er ef-

terfølgende fremsendt. Samtlige indkomne høringssvar fremgår af bilaget.  

Kriterierne er efterfølgende blevet justeret og foreligger i dag i en revideret 

udgave. De væsentligste ændringer var: 

Beskrivelsen af kravene til opfyldelse af A og B-kriterier er opblødt en lille 

smule og det understreges, at der er tale om en helhedsvurdering af det sam-

lede sæt af kriterier. 

Der er tilføjet to nye C-kriterier om:  

 Interdisciplinary research 

 Innovative teaching methods 

 

Under industrial/public sector collaboration er der tilføjet: 

 Advisory papers/scientific reports 

 Expert groups/boards 

Herudover er nogle kriterier i denne gruppe slået sammen således, at antallet 

bedre matcher antallet i de øvrige grupper.  

 

Der var tilsutning til de reviderede kriterier. 

 

 

Ad 6. Ph.d.  v/Jes Madsen (JESM) 

a. Tildelte grader siden sidst (bilag) 

Oversigt var udsendt – der er blevet tildelt 48 grader i perioden januar-maj. 

JESM tilføjede, at ca. yderligere 30 har opnået graden siden bilaget blev dan-

net. 

 

b.Krav til ph.d. 

JESM deltog i dagens møde på initiativ af Akademisk Råd. Han fremviste PP, 

som er vedlagt dette referat. Denne afstedkom følgende: 

 Fordelingen af ph.d. studerende er ikke ligelig over fakultetet 

 Fordelingen på køn er 60:40. Varierer over fagområder 

 Formelt kan en ph.d. studerende dumpe i såvel den skriftlige som den 

mundtlige fase. F.s.v.a. den skriftlige fase skal bedømmelsesudvalget re-

degøre for, hvorvidt det tror på, at det kan lade sig gøre at rette op på ind-

satsen inden for rimelige tid (f.eks. 3 mdr.) 
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 Vigtigt for den studerende at kende krav/minimumskrav for ph.d. og også 

krav for at kunne få en forskerkarriere.  

 Ph.d. forløb er ikke nødvendigvis rettet mod en forskerkarriere ved uni-

versiteterne men kan også være rettet mod industrien 

 Ph.d. vejlederkurser anbefales – her er pt. en udfordring ift. kapacitet 

 Det er en god idé at støtte op om ph.d.-miljøet på fakultetet – og dermed 

fremme dialogen blandt de ph.d.-studerende 

 Forventningsafstemning mellem den studerende og vejlederen er alfa og 

omega i et ph.d. forløb. Eksempelvis hvis den studerende er i vildrede 

omkring internationale krav/forventninger til antal publikationer 

 Ph.d. komitéer søges udbredt og ligeledes afholdelse af MUS  

 Orientering (ikke et tal) til den studerende omkring krav for publicering 

 Vigtigt at fastholde kravet til den ph.d. studerende om udlandsophold. 

Der kan være lokal interesse i at holde dem hjemme for projektets skyld, 

hvis den studerende er tilknyttet et eksisterende projekt 

 Krav til erhvervs ph.d. er de samme. Bekendtgørelsens krav skal opfyldes 

 God kommunikation med programformændene bør prioriteres 

 Vigtigt med kommunikation omkring de 280 timer/år, som instituttet 

har ret til at disponere over fra hver ph.d. 

 

 

Ad 7. Nyt fra formanden 

Formanden orienterede om mødet mellem de 4 Akademiske Råds formænd 

og AUs bestyrelse. De 4 formænd gennemgik de respektive hovedområders 

største diskussioner i løbet af året. Dette resulterede i 4 gode og meget for-

skellige fremlæggelser, som også viste de 4 hovedområders forskellige struk-

tureringer på bl.a. institutniveau. Der blev fra ST orienteret bl.a. om  

 

 Oplevelsen af fusionen mellem universitet og sektorforskning 

 De gode studieforhold på ST, hvor de studerende er placeret i fagmiljøerne 

 Levevilkår 

 Arbejdet med at fastlægge kriterier for varige ansættelser 

 APV’en, som har kritiske punkter f.s.v.a. ST men indeholder også flere po-

sitive elementer 

 Økonomien, hvor vi glæder os til at få bedre styring 

 

MSS og de øvrige formænd fik indtryk af, at bestyrelsen er oprigtig interesse-

ret, ikke blot hvad angår Akademisk Råd men også samarbejdet generelt på 

tværs af hovedområderne.  

 

 

Ad 8. Meddelelser 
a. Psykisk APV 

T.o.  
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b. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
Ifald der ikke meldes tilbage betragtes det som accept.  
Begrundelser for valg af medlemmerne skal være fremført og udvalgets med-
lemmer  skal være habile. Disse forhold skal fremgå af det fra HR til Akade-
misk Råd fremsendte. Akademisk Råd opfordredes til at respondere til HR, 
ifald det fremsendte ikke lever op til det besluttede.  
 
 
Ad. 9. Eventuelt 
a. Møder i 2014 
Planen taget ad notam. Mødestart kl. 16 med sluttidspunkt kl. 18. Jette Laur-
sen booker mødelokale og indkalder så vidt muligt medlemmerne via Out-
look. 
 
 
b. Flytteplaner 
På forespørgsel orienterede BBN om, at 1) der har været afholdt visionssemi-
nar vedr. flytteplaner, 2) Teknisk Forvaltning arbejder på sagen og 3) STs be-
hov stå højt på listen.  
Så snart planerne er faldet på plads vil der ske en udmelding. 
 
Afslutningsvis takkede formanden BBN for samarbejdet i Akademisk Råd. 
Hun pointerede, at Rådet (og ST) er kede af at miste ham som dekan, men 
glade for at få ham som rektor.  

 
BBN takkede ligeledes for det gode samarbejde og opfordrede til at oprethol-
de den gode diskussionslyst i Rådet og fortsætte med at have en åben og til-
lidsfuld dialog. Fællesspisningen efter mødet er med til at give den gode dia-
log og han vil opfordre sin efterfølger til også at opretholde denne. 
 
 
Næste møde er 4. september 2013, 16.00 – 18.00, PHYS 1520-732 


