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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmøderne hhv. d. 24. september 2015 og d. 8. 

oktober 2015 blev begge godkendt. 

 

Dagsordenen blev godkendt. NCN orienterede om, at FC3 behandles på fakultetsle-

delsesmødet d. 10. november 2015. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

NCN nævnte, at der i forhold til punktet: Statistik for frafald pt. foregår en større da-

taindsamling på ST omkring frafald. Institut- og centerlederne får tallene, når de er 

bearbejdet og klar.  

 

3. Strategi  

Fakultetsledelsen drøftede mulige fælles strategiske satsninger. Det blev besluttet, at 

der skal arbejdes videre med at få indkredset et mindre antal fælles strategiske sats-

ninger på ST. Fakultetsledelsen fortsætter drøftelserne på de næste fakultetsledel-

sesmøder.  

 

Fakultetsledelsen besluttede, at da der pt. foregår mange aktiviteter som involverer 

ledelsen, blev fristen for institutternes/centrenes aflevering af institutstrategiplaner 

flyttet fra d. 13. november frem til d. 1. december 2015. Fakultetssekretariatet sender 

de KPI’er der er fastsat for ST til institut- og centerlederne, så de kan indgå i strategi-

arbejdet. 

 

4. Strategihandleplan 2016 samt strategiindikatorer  

NCN henviste indledningsvist til, at han på fakultetsledelsesmødet d. 8. oktober hav-

de givet en status i forhold til det strategiarbejde der foregår på AU.  

 

I foråret 2015 kørte der en proces på ST, hvor institutter og centre blev bedt om at 

komme med forslag til faglige prioriteringer i 2016. Universitetsledelsen præsentere-

de de samlede faglige prioriteringer på Ledelsesseminariet i maj, hvor de blev tiltrådt. 

 

Nu indkaldes der handleplaner for 2016 for hvert fakultet med baggrund i de faglige 

prioriteringer. For at undgå forvirring og sammenblanding med den nuværende stra-

tegiproces på ST, har dekanatet på ST foreslået en simpel proces, hvorefter dekanatet 

foreslår emner til handleplanen, som institut/centerlederne skal kommentere på. Fa-

kultetsledelsen tilsluttede sig processen på fakultetsledelsesmødet d. 8. okt. 

 

På denne baggrund har dekanatet har udarbejdet forslag til emner. Dekanatets for-

slag var udsendt som bilag. Fakultetsledelsen tilsluttede sig dekanatets forslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Side 3/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

 

 

NCN orienterede om, at processen herefter er, at forslaget behandles på møde i Aka-

demisk Råd d. 11. november. Såfremt der ikke er væsentlige indvendinger eller forslag 

til ændringer indsendes forslaget herefter til universitetsledelsen. 

 

ST redegjorde endvidere for, at ST også er blevet bedt om, at give ST’s bidrag til de af 

universitetsledelsen fastlagte strategiindikatorer. Dekanatet har drøftet dem og givet 

indspil parrallet med handleplanen. Det blev besluttet, at institut- og centerlederne 

gennemgår indikatorerne og sender eventuelle kommentarer til Marianne Fejerskov 

Løyche indenfor 1 uge. Der vil blive udsendt en revideret version af bilaget: ”Indikato-

rer til universitetsledelsens strategiopfølgning”. 

 

5. Uddannelseskvalitet ved TVM (bilag) 

TVM orienterede om: 

a) Kvalitetsrapport for uddannelserne på Science and Technology 2015 (udsendt som 

bilag) 

b) Forberedelse af ST til ansøgning om institutionsakkreditering 

 

A. Kvalitetsrapport for uddannelserne på Science and Technology 2015 (udsendt som 

bilag) 

Som et led i AU’s forberedelser til institutionsakkreditering iværksatte ST i foråret 

2015 to nye formater for systematisk kvalitetssikring af uddannelserne:  

 årlige dialogmøder og  

 fem-årlige uddannelsesevalueringer.  

 

Et led i justeringen af ST’s kvalitetsarbejde er at sikre, at der sker en opsummering og 

afrapportering af de indsatsområder, der er blevet drøftet ved dialogmøder og ud-

dannelsesevalueringer, til fakultetets og universitetets ledelse. Derfor denne ”kvali-

tetsrapport”.  

 

Udover dialogmøder og uddannelsesevalueringer indeholder rapporten for 2015 også 

en opsummering af to øvrige fælles initiativer i relation til uddannelsesudvikling:  

 Opsummering af tre års erfaringer med aftagerpaneler på ST samt  

 Opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen 2014 

 

Kvalitetsrapporten vil fremover blive udarbejdet en gang om året med tre formål:  

(i) At sikre opfølgning på fælles problemstillinger vedr. uddannelsernes kvalitet  

(ii) At bidrage til løbende udvikling af uddannelserne 

(iii) At danne basis for ledelsens vurdering af, om kvalitetsorganisationen og aktivite-

terne er tilstrækkelige. 

 

Kvalitetsrapporten udarbejdes af fakultetssekretariatet og sendes til dekanat, fakul-

tetsledelse, studieledere, studienævn og uddannelsesansvarlige på ST samt til AU’s 

Uddannelsesudvalg og Universitetsledelsen. 
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B. Forberedelse af ST til ansøgning om institutionsakkreditering 

AU indsender ansøgning om institutionsakkreditering i april 2016. Op til deadline er 

der en række opgaver for fakultetsledelsen, som er planlagt således:  

- Vedtagelse af fakultetsretningslinjer for uddannelsernes videngrundlag (brug af 

DVIP og forskningstilsyn) (17/12/2015) 

- Godkendelse af ST’s kvalitetsportal (17/12/2015) 

- Justering af retningslinjer for årlige dialogmøder, fem-årlige evalueringer og græn-

seværdier (14/1/2016) 

- Kommentering af AU’s udkast til ansøgning/selvevalueringsrapport (februar-marts 

2016) 

 

6. Nyt fra prodekanerne  

a. Samarbejde mellem DCE, DCA og institutter (bilag)  

KNI redegjorde for, at der på baggrund af konkrete sager, hvor Miljø- og Fødevare-

ministeriet har undret sig over, hvad der er AU’s holdning i en konkret sag, og hvad 

der er den enkelte forskers holdning, er taget initiativ til udarbejdelse af et forslag til 

retningslinjer med henblik på at: 

 sikre en klar kommunikation til omverdenen om, hvad der er officielle hø-

ringssvar fra Aarhus Universitetet, og hvilke der er udtalelser fra individuelle 

forskere  

 sikre en koordinering i udførelsen af forskningsbaserede rådgivningsopgaver, 

som har fælles faglige berøringsflader mellem DCA og DCE. 

 

KNI pointerede, at når Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) og ministeriets styrel-

ser rekvirer opgaver og rådgivning er DCA og/eller DCE både modtager af opgaven og 

afsender i forhold til det svar/produkt der afleveres til myndigheden. 

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget til retningslinjer. 

 

KNI henviste i øvrigt til: Vejledning om ytringsfrihed udarbejdet af Justitsministeriet. 

 

7.  Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2015-2017 delkontrakt Science 

and Technology (bilag) 

Rektor og ST har indgået en delkontrakt om ST’s bidrag til opfyldelse af AUs udvik-

lingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeren. 

 

Baggrunden er, at AU har indgået en ny udviklingskontrakt med UFM for perioden 

2015 – 17.  Udviklingskontrakten indeholder et antal delmål for universitetets udvik-

ling primært inden for områderne; uddannelse (ordinær og ph.d.), internationalise-

ring og eksternt samarbejde. 

 

Der er nu truffet en aftale mellem rektor og ST om fakultetets bidrag til indfrielse af 

udviklingskontraktens resultatkrav.  I forhold til de forslag fakultetsledelsen tidligere 

har godkendt, har rektor ønsket enkelte justeringer.  
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NCN pointerede, at det er første gang, at universitetet har valgt at udmønte udvik-

lingskontraktens delmål i delkontrakter med de enkelte fakulteter. Der er i forbindel-

se med AU’s kontrakt ikke opstillet nogen sanktioner overfor universitetet, såfremt 

AU ikke lever op til målsætningerne. Men det er været antydet fra ministeriets side, at 

det er under overvejelse i forbindelse med fremtidige udviklingskontrakter, hvis uni-

versiteterne ikke formår at indfri målene.  

 

8. Eventuelt 

Instrument finansiering: 

NCN redegjorde for, at Dekanatet har behandlet de indkomne ansøgninger vedr. in-

strument finansiering. Der var 15 ansøgningen hvoraf 9 imødekommes. Det er des-

værre ikke alle, hvor det har været muligt at give det fuldt ansøgte beløb og der er 

stort set medfinansiering på alle de bevilgede instrumenter.  

 

ST sommerfest 2016: 

ST-sommerfesten næste år afholdes fredag d. 27. maj 2016. Datoen ligger før eksa-

mensperioden (d. 3/6 - 1/7) og lige i slutningen af undervisningsperioden. Festen vil 

som i år blive afholdt på to lokaliteter i hhv. Aarhus (Centralværkstedet) og på Sjæl-

land. Der vil blive nedsat et festudvalg bestående af repræsentanter fra forskellige in-

stitutter og fakultetssekretariatet. NCN opfordrerede til, at datoen allerede nu meldes 

ud til medarbejderne.  

 

MUS for ph.d. studerende: 

JESM pointerede, at der skal afholdes MUS samtale med alle ansatte ph.d. studeren-

de. I forhold til de ikke ansatte ph.d. studerende er det ikke et krav at der afholdes 

MUS samtale, men JESM opfordrede til, at der gennemføres MUS samtaler for begge 

grupper af ph.d. studerende. 

 

JESM opfordrede institut- og centerlederne til, at hvis der forsat er seniorvejledere på 

institutterne der endnu ikke har været på ph.d. vejledningskursuset, bør de komme 

det. Kurset har fået meget flotte evalueringer og ros. 

 

TVM opfordrede alle institutlederne til at tage imod invitation om afholdelse af work-

shop omkring Black Board. Der vil både være workshops som er rettet mod nye bru-

gere og der vil være workshops som er rettet mod alle der har erfaring med at arbejde 

med Black Board. 

 

 

 


