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Fakultetsledelsesmøde torsdag den 26. februar kl. 8.30 – 11.30 
Aarhus Universitet, Emdrup, mødelokale A011 og Ndr. Ringgade 1, 
mødelokale 021 
Fakultetsledelsesmøde nr. 3 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Niels Kroer (NKR), Lars Birkedal (LB), Klaus 

Lønne Ingvartsen (KLI), Niels O. Nygaard (NON), Birgit Schiøtt (BS), Michelle Williams (MW), Niels Hal-

berg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), 

Mogens Nielsen (MN), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels 

Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Thomas S. Toftegaard, Klaus Lønne Ingvartsen, Conni Simonsen og Mogens Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

 

Strategiske punkter:  

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Økonomi  

4. Dimensionering v. TVM 

5. Nye undervisningsformer v. Michael Caspersen 

6. Innovationsfondens opslag v. MN  

7. Status på Problemanalysen  

a. Status fra arbejdsgruppen for administrativ understøt-

telse ved NDH (bilag) 

b. Indledende drøftelse af procedurer for ansættelser (bi-

lag) 

8. AU valget 2015 – herunder repræsentationsområder for 

Akademisk råd (bilag) 

9.  Ny (ferie)indstilling (bilag) 

 

Driftspunkter:  

Meddelelsespunkter 

10. Nyt fra prodekanerne  

11. Meddelelser 

a. Kvinder i forskning (bilag) 

b. GSST Selvevalueringsrapporten (bilag) 

12. Eventuelt 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsordenen blev godkendt. Referat fra fakultetsledelsesmødet d. 5. februar 2015 
blev godkendt. 
 
Ad. 2. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

 Inno+  => Behandles under pkt. 6  
 Delegering => Der er kommet tilbagemeldinger på skemaet vedr. delegering 

Bemærkningerne indarbejdes. Herefter vil forlag til beslutning om delegering 
blive sendt til AU jurister til endelig godkendelse. 

 PURE (ekstra opfølgningspunkt) => NCN opfordrede alle institut- og center-
ledere til at gennemgå deres procedure for registrering i PURE. Publikatio-
nerne tælle med i BFI og har dermed betydning for ST’s økonomi.  
 

Ad. 3. Økonomi  
NCN orienterede om at budgetterne 2015-2018 er godkendt for alle institutter med 
undtagelse af et enkelt institut. Det blev besluttet, at forslag til forbrug af risikopuljen 
skal drøftes nærmere på næste fakultetsledelsesmøde. 
 
Ad. 4. Dimensionering v. TVM 
TVM orienterede om, at regeringen har besluttet at fastsætte et loft over optagelsen 
på uddannelser, som i en periode på 10 år har haft en dimittendledighed, der er høje-
re end gennemsnittet. Dimensioneringen af uddannelserne har til formål at undgå at 
uddanne kandidater til ledighed. 
 
På ST bliver følgende uddannelser dimensioneret fra 2015: 
‐ Molekylærbiologi 
‐ Molekylær medicin 
‐ Biologi 
‐ Geoscience 
‐ Biomedicinsk teknik/biomedicinsk teknologi 
 
På bacheloruddannelserne betyder det, at antallet af pladser nedsættes gradvist frem 
til 2018. Det blev besluttet, at de eksakte tal for de enkelte uddannelser i årerne 2015 
– 2018 sendes til institutlederne.  
 
For kandidatuddannelserne betyder dimensioneringen, at universitetet fra 2015 må 
optage alle bachelorer med retskrav og et lille antal øvrige studerende. 
 
Gruppen af øvrige studerende indeholder: 
‐ Bachelorer fra andre universiteter i Danmark eller udlandet 
‐ Bachelorer fra andre ST-uddannelser end retskravsuddannelsen 
‐ Bachelorer fra samme bacheloruddannelse, som pga. studiepause mellem bachelor- 
og kandidatuddannelsen eller i løbet af kandidatuddannelsen ikke længere har rets-
krav. 
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Det endelige antal pladser til øvrige studerende fastsættes senere efter afklaring med 
ministeriet.  
 
Civilingeniøruddannelsen i biomedicinsk teknologi og den beslægtede kandidatud-
dannelse i biomedicinsk teknik har ikke en umiddelbart adgangsgivende bachelorud-
dannelse, og derfor er der ikke retskravsansøgere. Der har hidtil været en adgangsbe-
grænsning på uddannelsen på 30 pladser. Adgangsbegrænsningen nedsættes frem 
mod 2020. 
 
Regeringens oplæg åbner for, at 15 % af det samlede reduktionskrav kan flyttes til  
Ikke-dimensionerede uddannelser, som er ledighedstruede – er en mulighed ST ik-
keumiddelbart har mulighed for at udnytte. Der er desuden mulighed for at flytte 
pladser mellem uddannelser inden for samme dimensionerede uddannelsesgruppe. 
Dvs. at der kan flyttes pladser inden for biologigruppen mellem biologi, molekylær 
medicin og molekylærbiologi. 
 
NCN og TVM afsluttede orienteringen med at understrege, at ledelsen på ST er meget 
opmærksom på at forsvare, de uddannelser der er blevet ramt af dimensioneringen 
ved fremtidige forhandlinger med ministeriet. Dimensioneringsomfanget skal revur-
deres efter 3 år. 
 
Ad. 5. Nye undervisningsformer v. Michael Caspersen 
Michael Caspersen (MEC), Center for Science Education (CSE), redegjorde for for-
skellige aktiviteter, der skal sikre udviklingen af undervisningen og anvendelse af 
moderne undervisningsformer som fx E-learning. Der er pt. meget stor fokus på bed-
re undervisningsformer, hvilket bl.a. også ses i udspil fra ministeriet. 
 
Fremdriftsreformen og den kommende institutionsakkreditering betyder samtidig, at 
der på AU er fokus på, hvordan vi kan bidrage til bedre studiegennemførsel. Udvik-
lingen af nye undervisningsformer er et bidrag hertil.  
 
MEC orienterede om, at CSE har planlagt, at de inden sommerferien skal have besøgt 
alle de institutter og centre på ST, som har undervisningsaktiviteter. Repræsentanter 
fra CSE mødes med instituttets/centerets undervisningsudvalg for at drøfte status og 
nye tiltag. Målet er en ”ærlig selvevaluering” som afsæt for at kunne kigge fremad og 
iværksætte nye initiativer. CSE samler materialet i en rapport, som præsenteres for 
fakultetsledelsen på ST inden sommerferien. Fakultetsledelsen får mulighed for at 
prioritere, hvad det er for initiativer, der skal søsættes på ST. Planen er, at CSE igang-
sætter udviklingsaktiviteter på institutterne/centrene med start efter sommerferien.  
 
Ad. 6. Innovationsfondens opslag v. KNI 
Umiddelbart efter sidste fakultetsledelsesmøde fik alle tilsendt en mail med link til  
Innovationsfondens opslag 2015. Ansøgningsfristen er den 30. april 2015.  
 
KNI orienterede om, at Innovationsfonden afholder et halvdagsmøde den 26. marts 
2015. Formålet med mødet er, der er mulighed for at stille spørgsmål til de kommen-
de kald. Mogens Nielsen deltager ved mødet, således at han kan give en tilbagemel-
ding til fakultetsledelsen.  
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Ad. 7. Status på Problemanalysen  
a. Status fra arbejdsgruppen for administrativ understøttelse ved NDH 
(bilag) 
NDH orienterede om, at arbejdsgruppen følger den udsendte tidsplan for den admi-
nistrative proces på ST. Funktionscheferne er involveret i processen og deltager på 
møder med arbejdsgruppen, hvor funktionscheferne giver deres første kortfattede 
bud på løsningsforslag. Herefter er der en drøftelse med arbejdsgruppen. 
 
b. Indledende drøftelse af procedurer for ansættelser (bilag) 
Fakultetsledelsen kommenterede en række foreløbige anbefalinger fra Arbejdsgrup-
pen vedr. ansættelsesprocesser på ST. Kommentarerne vil indgå i arbejdsgruppens 
videre arbejde.  
 
Ad. 8. AU valget 2015 – herunder repræsentationsområder for Akade-
misk råd (bilag) 
NCN orienterede om, at der til efteråret 2015 er valg til bl.a. Akademisk Råd for 
VIP’ernes vedkommende.   
 
Indtil nu har de videnskabelige medarbejdere fra ASE hverken været stemmeberetti-
gede eller valgbare til Akademisk Råd. Det samme gør sig gældende for VIP - medar-
bejdere fra DCE, DCA og CSE. Dette skal ændres 
 
ST udnytter alle de pladser, der er mulighed for at have i et Akademisk Råd. For at 
kunne give plads til de videnskabelige medarbejdere fra ASE er det derfor nødvendigt 
at ændre repræsentationsområderne i Akademisk Råd.  
 
I øjeblikket har bioscience og molekylærbiologi to pladser hver. iNano og BiRC deler 
en plads, og de øvrige institutter har en plads hver. Der var i Fakultetsledelsen tilslut-
ning til at reducere molekylærbiologis pladser fra to til en, og så at oprette et repræ-
sentationsområde med en plads til VIP’erne fra ASE. 
 
I forhold til valgbarhed og stemmeret til VIP-medarbejderne på DCE, DCA og CSE  
var der i fakultetsledelsen tilslutning til: 
At indplacere DCE sammen med Miljøvidenskab 
At indplacere DCA sammen med Agroøkologi  
At indplacere CSE sammen med Datalogi 
 
Forslaget skal drøftes på det næste møde i Akademisk Råd. 

 

Ad. 9. Ny (ferie)indstilling (bilag) 
Fakultetsledelsen besluttede at bakke op om, at der skal formuleres en ST politik om-
kring afvikling af ferie som først indeholder et værdibaseret afsnit og som henviser til 
det eksisterende regelsæt. NCN vil tage en drøftelse med næstformanden i FSU og ef-
terfølgende bede ST HR om at arbejde videre, så det kan præsenteres for FSU på FSU 
mødet den 15. april 2015. 

 

Ad. 10. Nyt fra prodekanerne  

KNI orienterer om, at AU (rektor) er orienteret om, at der kommer en runde med op-

slag af Niels Bohr professorater fra Danmarks Grundforskningsfond. 
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Ansøgningsfristen bliver den. 30. august og derfor er det vigtigt, at institutlederne al-

lerede nu går i gang med at undersøge/finde mulige udenlandske top professorer som 

kan bringes i spil.  

 

Ad. 11. Meddelelser 

NCN mindede om, at fakultetsledelsesmøde der var aftalt til den 19. marts er aflyst, 

da der i stedet er planlagt et heldagsmøde den 26. marts. 

 

NCN gjorde opmærksom på, at HE på baggrund af to eksempler på genbrug af eksa-

mensopgaver, nu arbejder på at fastsætte retningslinjer for at sikre, at dette ikke kan 

gentage sig. Sagerne blev omtalt i medierne i januar måned. NCN præciserede i den 

forbindelse, at det er en selvfølge, at vi på ST ikke genbruger eksamensopgaver. 

 

NCN orienterede om, at institut/centerlederne snarest modtager en mail vedr. forslag 

om, at der skal udpeges en VIP som formand for Institutforum i stedet for den nuvæ-

rende model, hvor institut/centerlederen er fødte formænd. Institutforum vil blive 

bedt om udtale sig om forslaget. Baggrunden for forslaget er at skabe en parallel til 

Akademisk Råd. En eventuel ændring vil kræve en ændring af AU´s vedtægt. ST har 

svarfrist d. 23. marts. 

 

Ad. 12. Eventuelt 

NCN takkede Niels Kroer for hans store indsats som institutleder på ST og for hans 

bidrag til at udvikle Miljøvidenskab til et både stærkt og sammenhængende institut.  


