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Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 4. og sidste møde i 
2013 i ST Akademisk Råd.  
 
 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

MSS orienterede om, at pkt. 11 indeholdt to punkter: a) Indstilling af medlem 

til Analysepanel og b) Indstilling af medlemmer til Rådgivningsgruppe. 

 

Herefter godkendtes dagsordenen. 

 

 

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

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

 

 

Ad 3. Opfølgning fra seminar 19-20. november 2013 

MSS takkede for et fint fremmøde fra ST Akademisk Råds side. Der blev på 

seminaret sendt tydelige signaler fra de akademiske råd til ledelsen med øn-

sker om en øget dialog, tidligere medinddragelse – gerne allerede på det 

idéskabende niveau -, flere principielle drøftelser og tilbagemelding i f.t. den 

rådgivning rådene giver. Der var også en selverkendelse om, at rådene skal 

være mere proaktive. Det blev også drøftet, hvorledes de akademiske råd kan 

skabe bedre dialog i f.t. til de tværgående bånd og tilbage til miljøerne på in-

stitutterne og centrene. Desuden blev der givet input til de strategiske priori-

teringer for 2014 og endvidere udvekslet erfaringer om, hvordan arbejdet fo-

regår i de andre akademiske råd på AU. Vedr. sidstnævnte viste det sig, at an-

dre hovedområders råd har større udfordringer end tilfældet er på ST.  

Alt i alt et godt og givtig seminar.  

 

Rådets medlemmer supplerede med bemærkninger om, at især de to første 

workshops var gode. Endvidere blev det fremført, at erkendelsen endvidere 

er, at de lokale dialoger er vigtige og man ikke nødvendigvis skal forsøge at 

koordinere alt på det centrale niveau. 

  

MSS orienterede om, at materialet fra seminaret er udsendt til Akademisk 

Råd og pointerede, at materialet udelukkende er til Rådets eget brug og såle-

des ikke må distribueres.  

 

 

Ad 4. Økonomi (bilag omdelt ved mødet) 

NCN gennemgik uddelte bilag (FC3/2013), som udviste et reguleret under-

skud i forhold til det udmeldte budget.  
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I 2014 er alle fakulteters – og også Administrationens – økonomier berørt af 

store besparelseskrav. Dekanen understregede, at ST går en hård og barsk 

proces i møde, som sandsynligvis vil betyde afskedigelse af medarbejdere. ST 

har et besparelseskrav på 45 mio. kr. i 2014 og yderligere sparekrav på 65 

mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Det er ikke holdbart forsat at trække på 

Universitetets egenkapital og for at skabe balance i økonomien er besparel-

serne en nødvendighed. 

 

Det blev fremført af rådsmedlemmer, at timingen af besparelserne er dårlig i 

forhold til det analysearbejde, som igangsættes nu. Analysearbejdet kan jo 

netop komme til at vise besparelsesmuligheder. 

 

Dekanen medgav, at der kan være elementer af analysen, som vil relatere til 

besparelser, men at det er helt åbenlyst, at der er behov for at gøre noget i 

forhold til den økonomiske situation nu – vi kan ikke vente til sommer. Der 

var generel tilslutning til dette i Rådet. 

 

Med hensyn til inddækningskravene på ST var der flere, som fremførte, at det 

synes urealistisk at opnå indfrielse af kravene, og at man gerne så, at der i 

stedet blev stillet større besparelseskrav. Hertil replicerede Niels Chr. Nielsen, 

at det ikke er muligt at udrede hele det krævede beløb v.h.a. besparelser – 

inddækning er en nødvendighed. Han pointerede, at han drøfter inddæk-

nings- og besparelseskrav med hvert enkelt institut. Han henledte desuden 

opmærksomheden på, at der er dele af ST, som er vant til inddækningspro-

center, som ligger langt over 20 % og som har overlevet og vænnet sig til den-

ne metode. Vi er i skarp konkurrence om de eksterne midler og det er vigtigt, 

at vi står sammen og hjælper hinanden på vej. Vi skal udnytte hinandens erfa-

ringer, være mere offensive og have mere fokus på de private fonde. Der er 

bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, som ser på muligheder vedr. dette. Desuden er 

der etableret værktøjer til at opnå viden om, hvad der søges og hvad der hjem-

tages. 

 

Der forventes flere tiltag, som støtter op om besparelsesprocessen, herunder 

kan et kvalificeret ansættelsesstop komme på tale. Rådet bemærkede, at det 

ikke vil være hensigtsmæssigt med et langvarigt ansættelsesstop, da det er 

vigtigt, at der af hensyn til den faglige udvikling er mulighed for nyansættel-

ser.   

 

 

Ad 5. Ansvarlig forskningspraksis (bilag) 

MSS orienterede om, at Talentbåndet havde udarbejdet et debatoplæg: ”De-

batoplæg til etablering af fælles retningslinjer for ansvarlig forskningsprak-

sis ved AU”, som er sendt til høring af Universitetsledelsen.  
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MSS deltager i arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe på ST. Øvrige medlem-

mer er: 

Henrik Callesen, husdyrvidenskab 

Hanne Andersen, videnskabsstudier, fysik og astronomi 

Mogens Nielsen, prodekan for forskning 

Tom Vindbæk Madsen, prodekan for uddannelse 

Ernst Martin-Füchtbauer, molekylærbiologi og genetik 

Klaus Mølmer, fysik og astronomi 

(Ida M. Gerdes sekretariatsbetjener) 

 

Det var besluttet, at følgende drøftedes på ST: 
1) Debatoplægget,  
2) Obligatorisk undervisning i ansvarlig forskningspraksis samt  
3) Etableringen af en effektiv og retfærdig procedure ved undersøgelse af  
 mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis.  
 
Drøftelse af etablering af tydelige og præcise fagspecifikke standarder for 
ansvarlig forskningspraksis vil først blive igangsat, når den overordnede 
ramme er fastlagt på AU. 
 

Formanden fremviste PowerPoint (er vedhæftet dette referat). 

Rådet fandt det positivt, at der er taget initiativ til en debat af retningslinjer 

for ansvarlig forskningspraksis og kunne overordnet set tilsluttet sig, at der 

etableres fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på AU.  

 

Rådet havde endvidere følgende umiddelbare kommentarer  

- Det er problematisk, at man i forbindelse med de tværvidenskabelige pub-

likationer har et ansvar for alle dele af publikationen, idet man jo ikke 

nødvendigvis har samme faglige indsigt 

- Det er en god idé med undervisning inden for feltet, men undervisningen 

skal være tilpasset de studerendes situation 

Det blev aftalt, at frist for indmelding af skriftlige kommentarer fra Rådet til 

formanden var d. 2. december 2013, idet den samlede indmelding skulle ske 

d. 6. december 2013. 

 

 

Ad. 6. Strategi, forslag til ST prioriteringer (bilag) 

Dekanen orienterede (slides er udsendt) om, at et udkast til ST´s strategiplan 

blev sendt i høring i 2012 og drøftet i Akademisk Råd d. 5. september 2012. 

Planen er efterfølgende blevet tilrettet og forelå i den version, som var ud-

sendt til mødet. Der var tale om en rullende plan, hvorfor der kunne ske til-

pasninger løbende. Således er det overordnede fokus blevet skærpet; 
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Science and Technology skal være et konkurrencedygtigt fakultet i en globa-

liseret verden 

 

Alle hovedområder er nu blevet bedt om at udarbejde handleplaner med sær-

ligt fokus på, hvilke områder der vil blive prioriteret i 2014. ST institutter 

samt iNANO, ASE, DCE og DCA er blevet bedt om at udarbejde specifikke 

handleplaner for 2014.  

 

Der forelå et forslag til ST´s overordnede prioriteringer i 2014.  

Kommentarer fra Akademisk Råd: 

 Der blev efterlyst et større fokus på faglighed i undervisningen – der bør 

sættes fokus på udvikling af undervisningskompetencer og e-læring. Hvis 

det pkt. opfyldes, vil det højne niveauet og mindske frafaldet.  

 Det blev nævnt, at adgangsbegrænsning kunne være en måde at sikre gen-

nemførsel og mindske frafald.  

 Internationaliseringen bør også være et fokusområde i 2014 

 

 

Ad 7. Internationaliseringsstrategi 2014-2020 (bilag) 

En arbejdsgruppe med deltagere fra alle hovedråder (Kurt Jensen, Institut for 

Datalogi og Per Kudsk, Institut for Agroøkologi) har udarbejdet et forslag til 

internationaliseringsstrategi for AU. 

 

Der er tale om et foreløbigt udkast – ST er således lidt på forkant. Der forven-

tes en bred høring på AU med frist i december 2013/januar 2014. Afhængig af 

tidsfristen kan det blive nødvendigt med en skriftlig høring i Rådet.  

 

Formanden foreslog, at rådet giver foreløbige kommentarer til udkast til in-

ternationaliseringsstrategi på mødet og at hun sidenhen i samarbejde med 

sekretariatet udarbejder et udkast til høringssvar, som rundesendes til Rådet 

sammen med høringsudgaven af strategien.  

 

Akademisk Råds kommentarer til det foreløbige udkast: 

 Der bør gøres en indsats for at støtte op om deltagelse som leder/scientific 

coordinator for de store EU-projekter. 

 Det er ikke nok, at vi har 30 % udenlandske studerende. Ambitionen bør 

være, at vi vil have dygtige ph.d.-studerende fra de bedste universiteter i 

udlandet.  

 Vi skal sikre større åbenhed om, hvor gode forhold ph.d. studerende har i 

Danmark. Godt, hvis det blev mere kendt, hvor attraktivt det er. 

 Rekruttering og tiltrækning af internationale forskere: Det er vanskeligt at 

honorere tilbud i lighed med andre steder i verden. 
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 International styrke kommer kun, hvis vi har stærke forskningsmiljøer. 

 Det blev nævnt, at det kan være vanskeligt at se fordelen ved AIAS i relati-

on til rekruttering af unge talenter – her kan en fysisk placering i det fagli-

ge miljø være at foretrække. 

 

  

Ad 8. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag) 

Der er tildelt 38 ph.d. grader siden sidste møde d. 4. september 2013. 

 

 

Ad 9. Årsplan (bilag omdelt ved mødet) 
Oversigt over møder i 2014 blev omdelt. Det blev besluttet, at møderne for-
længes til kl. 19.00, hvilket vil sige, at møderne i 2014 afholdes i tidsrummet 
16.15 – 19.00 incl. en pause på 15. min. + evt. en sandwich. 
 
Følgende emner blev foreslået til temadrøftelser: 

 H2020 

 Infrastruktur 

 Faglige synergier på ST 

 Fokus på faglighed og især performance 

 IT værktøjer i undervisningen på langt sigt 

 Processer og løsningsmodeller i f.t. sparerunder/tilpasninger (april) 

 Talentprojekt – erfaringer og tanker (november) 

 Fællespuljer, transparens i økonomi – eks laborantelever, barselsorlov 
 
Formanden drøfter med de øvrige rådsformænd, om der er emne(r), de finder 
relevant(e)/interessant(e) at drøfte på tværs.  
 
Det blev besluttet at nedsætte arbejdsgrupper under Akademisk Råd til udar-
bejdelse af oplæg, så der er noget kvalificeret at arbejde/drøfte ud fra. 
 
 
Ad. 10. Udpegning af nyt medlem til AUFF (bilag) 
Rådet besluttede, at formanden skulle foreslå Klaus Mølmer som nyt AUFF 
medlem.(Klaus Mølmer er efterfølgende blevet udpeget af de akademiske 
råd i fællesskab som nyt medlem af AUFF/jel) 
 
 
Ad 11. Indstilling af medlem til 
a. Analysepanel, intern analyse 
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte en intern analyse, som led i opfølgnin-
gen på den faglige udviklingsproces. Til formålet nedsættes et analysepanel. 
Hvert af de fire akademiske råd er blevet bedt om at indstille et medlem til 
Analysepanelet. 
 
Mogens Vestergaard blev valgt af rådet. 
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De studerende, HSU og Administrationen skal hver indstille 2 medlemmer til 
analysepanelet 

 
 

b. Rådgivningspanel, prorektor for uddannelser 
Der skal nedsættes en rådgivningsgruppe i forbindelse med opslag og besæt-
telse af stillingen som prorektor for uddannelse. Der skal indstilles følgende: 

1. 1 VIP repræsentant på hvert af de fire hovedområder 

2. 1 TAP repræsentant på tværs af hovedområderne 

3. 1 studerende på tværs af hovedområderne 
 
Ad 1. Valget faldt på Birgit Schiøtt fra Institut for Kemi (som efterfølgende 
har accepteret) 
Ad 2+3. Forslag til TAP og studerende bliver afhandlet i formandskredsen. 
Formanden efterlyste indspil fra de studerende i Akademisk Råd. Ann Eg 
Mølhave oplyste, at TAP har udpeget en repræsentant. 

 
 

Ad 12. Meddelelser 
a. Tenure Track – endelig version (bilag) 
Der er sket ganske få og små ændringer i forhold til den version, som tidligere 
er præsenteret for Akademisk Råd (eks. formanden for det allersidste evalue-
ringsudvalg er institutlederen). Ændringerne blev taget til efterretning af 
Akademisk Råd. 
 
 
Ad 13. Eventuelt 
a. Laborantelever 
Ansættelse af laborantelever bliver ikke længere finansieret af en central pul-
je. Det er fremadrettet op til institutterne at ansætte laborantelever.  
 
Der blev fra rådets side udtryk bekymring for denne ændring, idet den i reali-
teten kan betyde, at der ikke længere ansættes laborantelever på ST (og AU). 
Der er behov for dialog på højere plan om AUs samfundsmæssige forpligtelse 
til at uddanne laboranter. 
 
NCN understregede, at forpligtelsen ligger på institutniveau, men at han ger-
ne tager en drøftelse med de involverede institutter. Laborantelever har tidli-
gere været dækket af universitetets fællespulje. De tørre områder har ikke haft 
gavn af dette. Universitetsledelsen har fundet det hensigtsmæssigt at placere 
ansvaret for laborantelever på de involverede hovedområder, hvorfor det 
fremadrettede ansvar er overgået til institutterne ved Health og ST.  
 
For så vidt angår kontorelever betales disse fortsat centralt, idet denne kate-
gori dækker hele universitetet. AU er tildelt en kvote på 52 kontorelever om 
året og hvis dette ikke overholdes, straffes universitetet økonomisk.  
 
b. Forespørgsel om observatørpost i Akademisk Råd 
Mads Warmning har på vegne af de studerende ved biologi, molekylærbiologi 
og molekylær medicin forespurgt om observatørpost i Akademisk råd. Hen-
vendelsen er sendt på vegne af Biologisk Fagudvalg, Studenterrådet for Insti-
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tut for Molekylærbiologi og Genetik, samt Molekylær Medicinsk Forening, 
som er repræsentative fagråd ved nævnte uddannelser. De indblandede fag-
råd for uddannelserne har normalt en intern aftale om repræsentantskabet i 
Akademisk råd. Mads Warming har orienteret om, at der skete en fejl, som 
har resulteret i en manglende opstilling af kandidater ved sidste valg.  
Akademisk Råd besluttede enstemmigt at efterkomme anmodningen om en 
observatørpost. 
 
 
 
 
Næste møde er 29. januar 2014, 16.15 – 19.00, i lokale 1520-732 


