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Fakultetsledelsesmøde fredag d. 26. februar 2016 kl: 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 3 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Østergaard Jensen (EOJ), 

 Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI),Carsten Suhr Jacobsen (CSJ),  

Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), 

 Søren Rud Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Birgit Schiøtt (BS), Conni Simonsen (CSI), Niels O. Nygaard (NON) og Erik Steen Kristensen (ESK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat  

2. Opfølgning: 

a. To-do listen 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

 
3. Budgetplan 2017-19   
4. ST politik for VIP karriereveje v. JESM (bilag) 
5. Implementering af fakultetsledelsens beslutning om an-

sættelsesprocesser på ST v. JESM (bilag)  
6. Lønkataloget for ST  (bilag) 
7. Høring vedr. forslag til revideret personalepolitik (bilag) 

 

Pause 

 

8. Digital eksamen og kontrakter ved Kim Kusk Mortensen  

9. Kvalitetssystem og institutionsakkreditering v. TVM 

 

        Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

10.  Nyt fra prodekanerne  

       a. Aktiviteter vedr. øget forskningsfinansiering v. SRK (bilag)  

11.   Meddelelser 

       a. Proces og tidsplan for opfølgning på psykisk APV (bilag)   

12.  Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen blev godkendt. Der blev udtrykt bekymring over mængden af møde ma-

teriale. 

 

Referat fra fakultetsledelsesmøde d. 4. februar blev godkendt. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen 

Inspirationsbesøg til: Wageningen, Israel og evt. Indien. 

NCN meddelte, at studieturen til Israel er blevet fremrykket til efter sommerferien, da 

en rejsedato medio juni ikke kunne passe alle. I stedet arbejdes der på at kombinere Is-

rael med Wageningen en uge i efteråret. Der var tilslutning til, at den kombinerede 

studietur afholdes enten i uge 40 eller i uge 45, og til at datoen fastlægges hurtigst mu-

ligt af hensyn til planlægningen.  

 

3. Budgetplan 2017-19   

NCN redegjorde for, at der på ST er sat en inddragende budgetproces i gang, som giver 

mulighed for at bidrage med forslag til reduktion af udgifterne og til nye indtægtsmu-

ligheder. På både institut- og fakultetsniveau skal drøftelserne munde ud i konkrete 

forslag til besparelser og indtægter som kan indgå i budgetplanen for 2017-2019 på ST.  

Universitetets samlede budgetplan skal behandles på bestyrelsesmødet i juni måned. 

 

ST har en udfordring på omkring 150 mio kr. i 2019 men der er flere usikkerhedsmo-

menter, bl.a. fremdriftsreformen.  

 

NCN pointerede, at der er en ganske massivt nedgang i forhold til eksterne midler. De 

forecast (FC1-3) der er lavet på ST i de seneste år har vist sig ikke at stemme overens 

med det endelige regnskab. De har været for optimistiske. Derfor er det vigtigt, at Re-

App kommer til at fungere på alle institutter. Det er projektøkonomerne der er ansvar-

lige for at taste ind i ReApp, men det forudsætter, at forskerne giver besked om, hvad 

er der sendt ind af ansøgninger, og hvordan er det gået.  ReAp skal opdateres. Tallene 

skal være pålidelige, så det er muligt at følge ansøgningsaktiviteten på institutterne. 

Det skal være muligt at følge, både hvad institutterne får af eksterne midler, og hvor de 

eksterne midler kommer fra. En sådan analyse vil give mulighed for at forstå, hvorfor 

der er en nedgang i ekstern funding og hvor er der kan være et vækstpotentiale.  

 

Der var i fakultetsledelsen enighed om at der skal arbejdes frem mod at opnå en større 

succesrate på ansøgninger. Kvalitetsniveauet skal sikres, men det  handler også om at 

have fokus på de rigtige bevillinger. Der er et stort potentiale ift de små og mellemstore 

bevillinger. Forskningsudvalgene skal derfor arbejde med at sikre, at der på ST  udar-

bejedes bedre ansøgninger, samt undersøge om det de rigtige steder forskerne søger, 

og hvordan forskerne fortsat bliver motiveret til at søge?  
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4. ST politik for VIP karriereveje v. JESM (bilag) 

JESM orienterede om, at Fakultetsledelsen tilbage  i 2013 besluttede  en ST politik for 

VIP karriereveje. Efterfølgende har fakultetsledelsen i maj 2015 besluttet, at imple-

mentere nye ansættelsesprocesser på ST.  

 

For at sikre at der ikke er divergens mellem fakultetsledelsens beslutninger i henholds-

vis 2013 og 2015 er det besluttet, at revidere ST politik for VIP karriereveje på ST, så de 

beslutninger der efterfølgende er  omkring nye ansættelsesprocesser på ST indarbej-

des.  Der var som bilag udsendt et forslag til revidering af ST politik for VIP karriereve-

je. Fakultetsledelsen tilsluttede sig med få tilføjelser de foreslåede ændringer, dog blev 

det besluttet, at forslag til andre formuleringer skal fremdsendes til JESM.  

 

5. Implementering af fakultetsledelsens beslutning om an-

sættelsesprocesser på ST v. JESM (bilag)  

Punktet er en fortsættelse af implementering af nye ansættelsesprocesser på ST. Im-

plementeringen er sat i gang på ST. Med virkning fra 1. januar 2016 bruges short listing 

nu i forhold til alle VIP-stillinger.   

 

Der er fortsat et udestående i forhold post docs /videnskabelige assistenter. 

Short listing vil blive brugt på samme måde som for alle øvrige VIP-stillinger fra den 1. 

januar 2016. Men derudover vil ansættelsesprocessen foregå efter væsentligt simplere 

principper end i dag. Målet er at forenkle rekrutteringsprocessen så meget som muligt i 

forhold til post doc/videnskabelig assistenter..  

 

Fakultetsledelsen godkendte det forslag til proces som er nærmere beskrevet i det ud-

sendte bilag 2: ”Håndtering af videnskabelig assistent og postdoc ansættelser med stil-

lingsopslag”.Det centrale er, at der ikke skal nedsættes et rådgivende ansættelsesud-

valg. Det er bevillingshaver der bistået af formanden for bedømmelsesudvalget udvæl-

ger ansøgere til bedømmelse. Der skal fortsat nedsættes bedømmelsesudval,g men for 

at lette processen skal bedømmelsesudvalget alene bestå af mindst 1 intern person på 

mindst lektorniveau.  

 

Fakultetsledelsens beslutning forudsætter to ting:  

1. En ændring af de nuværende ST regler for nedsættelses af bedømmelsesudvalg. Det 

fremgår heraf, at et bedømmelsesudvalg til bedømmelse af post doc stillinger skal bestå 

af ”minimum 2 og max 5 personer” på mindst lektorniveau.  Den foreslåede ændring 

kan holdes inden for rammerne af AU’s regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg  

hvoraf det fremgår, at udvalget skal bestå af ”op til 5 medlemmer” på mindst lektorni-

veau.  

 

2. Dekanen skal aftale med Akademisk Råd at i forhold til post doc/videnskabelig assi-

stent stillinger bemyndiges institutlederen fremadrettet til at godkende bedømmelses-

udvalgets sammensætning i stedet for Akademisk Råd.Dette behandles på møde i Aka-

demisk Råd d. 8. marts 2016.  
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Fakultetsledelsen besluttede endvidere: Ny ansættelsesproces vedr. temporære karrie-

restillinger. Ansættelsesprocessen bliver stort set den samme, som for faste VIP-

stillinger, dog skal Fakultetets Tenure an Promotions Committee ikke involveres i tem-

porære stillinger og beslutningen om ansættelse vil ligge ved institutlederen.  

 

6. Lønkataloget for ST  (bilag) 

Lønkataloget er vigtigt i forbindelse  med de forestående lønforhandlinger.Det  under-

skrevne lønkatalog for medarbejdere ved ST gældende for perioden 1. februar 2016 – 

31. dec. 2018 var udsendt som bilag. 

 

I forhold til de forestående lønforhandlinger understregede NCN, at rammen er, at  

0,4 % af instituttets/centerets samlede lønbudget skal bruges til uddeling af kvalifika-

tionstillæg og 02 % til engangsvederlag.  Det er vigtigt at rammen holdes. De eksakte 

beløb er udsendt til institut- og centerlederne.  

 

I relation til lønkataloget pegede NCN på at der er  foretaget enkelte justeringer. NCN 

introducerede de væsentligste ændringer i lønkataloget og opfordrede institutlederne 

til at gennemlæse lønkataloget nøje inden lønforhandlingerne: 

 Ny formulering af definition for engangsvederlag s. 6. Med ændringen bliver 

formuleringen harmoniseret med ASE-delen, så der på hele fakultetet bruges 

samme begrundelse for engangsvederlag. 

 Nye afsnit om adjunkter er tilføjet s. 9. Adjunkter er delt op i to kategorier - Ad-

junkter i tidsbegrænsede stillinger og adjunkter i Tenure Track stillinger.  

 Postdocs fremgår som selvstændig kategori s. 8. Desuden er definition på krite-

rierne for tillæg til Postdocs rettet til, så det fremstår mere klart at tillæg skal 

vurderes ud fra indsats og der fremgår ikke længere perioder i kriterierne. Det 

maksimale tillæg er ændret fra kr. 30.000 til 15.000.  

 

NCN understregede overfor institut- og centerlederne, at de skal derfor være opmærk-

somme på, at der på samme måde som for alle andre stillinger også for post docs er  

mulighed for at gå ud over lønkataloget, blot det sker efter aftale med dekanen. Hvis en 

institut- eller centerleder ønsker at give kvalifikationstillæg på mere end 15.000 kr. til 

en særlig dygtig post doc kan det lade sig gøre, men det skal aftales med dekanen. 

 

7. Høring vedr. forslag til revideret personalepolitik (bilag) 

I forlængelse af evalueringen af personalepolitikken på AU har en arbejdsgruppe under 

HSU udarbejdet et forslag til en revideret personalepolitik på AU. Forslaget er sendt til 

høring på fakulteterne og i administrationen med en anmodning om minimum at ind-

drage samarbejdsorganisationen (FSU/ASU, LSU) og arbejdsmiljøorganisationen 

(FAMU/AAMU). 

 

PÅ ST har forslaget været sendt til høring i LSUérne og på institutter og centre og der 

er udarbejdet  et udkast til et fælles høringssvar fra FSU/FAMU. 
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ST skal indsende et samlet høringssvar, hvor fakultet svarer på følgende hørings-

spørgsmål: 

 Kan den reviderede personalepolitik anvendes bredt på universitetet og funge-

re som det fælles personalepolitiske fundament, der bidrager til at gøre AU til 

en god arbejdsplads? 

 Giver den reviderede personalepolitik plads til lokal udmøntning 

 

Der var i fakultetsledelsen enighed om at svare ja til hvert at de to sprøgsmål. Fakul-

tetsledelsen tilsluttede sig endvidere det fælles høringssvar fra FAMU/FSU. 

 

Den videre proces er, at arbejdsgruppen forholder sig til de indkomne høringssvar fra 

hovedområderne og udarbejder et eventuelt justeret forslag til en revideret personale-

politik til drøftelse og endelig beslutning i HSU og universitetsledelsen i maj 2016. 

 

8. Digital eksamen og kontrakter ved Kim Kusk Mortensen  

Uddannelseschef Kim Kusk Mortensen (KKM) gav en status omkring digital eksamen 

og kontrakter. 

 

Digital eksamen: 

I forhold til indførelse af digital eksamen (DE) ved AU  gik fem universiteter ud i sam-

let offentlig udbud. Arcanic vandt udbudet og der forventes indfasning i 2016. Der er 

blevet kørt piloteksamener i 2015. Systemet er bygget til et fuldt digitaliseret eksaman-

sproces som kan: 

 Planlægning af eksamen 

 Upload af opgavetekst 

 Upload af besvarelse 

 Tidsstyring 

 Bedømmelse 

 Kommentering 

 Karaktergivning 

 Antiplagiering 

 

Problemer med systemet set med ST øjne: 

 DE har ikke indbygget mulighed for multipli choice opgave (MC) 

 DE er ikke velegnet til stedprøver hvor der skal tegnes eller skrives formler 

 Kommenteringsværktøjet er primitivt 

 Ingen konfereringsværktøj 

 Karaktergivning – man kan ikke se medeksaminator/censors karakterer 

 Censorhåndtering (afregning) 

 

Der kommer en digital eksamen version 2. DTU er nu med i samarbejdet så der er nu 6 

universiteter. Det nye medtager både MC værktøj og censorhåndtering. Forhåbentligt 

kan der komme flere ønsker med. Version 2 skal i udbud det sker til sommer. 
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Kontraktgeneratoren: 

De studerende på ST har alle en grad af valgfrihed i deres studieprogram. Der skal der-

for laves en bachelor- og en kandidatkontrakt som definerer, hvad den studerende skal 

have af fag på hhv. bachelor og kandidat studiet. Tidligere var det en papirløsning. Der 

er blevet arbejdet på en automatisering og der er nu udviklet et web baseret system 

som tager højde for de uddannelsesansvarliges ønsker. Den kom i luften for et år siden 

og fungerer f int. Det bruges i dag som et værktøj for de uddannelsesansvarlige til at 

godkende kontrakter. Der er i dag ca. 3000 brugere fordelt på alle uddannelser på ST. 

Det fungerer og der er gode erfaringer. Systemet kan også håndtere sidefag.  

 

Specialekontraktmodul: 

Der er ved at blive opbygget en ny funktion til håndtering af specialekontrakter i sy-

stemetet. Den uddannelsesansvalige får specialekontrakt til godkendelse. Når tids-

punktet for aflevering nærmer sig,  får den studerende besked om, at det er ved at være 

tid til aflevering. Hvis der skal ændres i kontrakten skal der laves en ny kontrakt. De 

studerende kan ikke få forlængelse af frist for afelvering af speciale i systemet – det fo-

regår et andet sted.De uddannelsesansvarlige har meget fokus på, at værktøjet kan 

bruges til at de studerende afleverer deres specialer til tiden. Når den sidste kursusak-

tivitet registreres tjekkes det samtidig, at den studerende har tilmeldt sig eksamen og 

lavet specialekontrakt. 

 

Specialekontraktmodulet skal laves helt færdigt. Der vil også blive lavet en praktikkon-

trak til brug for diplomingeniørstuderende. 

 

Kursusevaluering: 

Der er i dag ikke et ordentligt værktøj til kursusevaluering. Det er blevet undersøgt om 

Blackboard kunne bruges, men der er er i stedet udviklet et andet værktøj som næsten 

er i produktion. Systemet bygger på 4 spørgsmålsniveauer: 

AU uddannelsesudvalg, Studienævn, Uddannelsesudvalg, Kursus (underviserne kan 

ligge spørgsmål ind) 

 

Det er et fælles AU projekt. Det evaluerer ikke underviserne eller instruktorerne,  da 

det alene er et ønske fra ST. Det kan derfor overvejes, om systemet skal videreudvikles. 

 

9. Kvalitetssystem og institutionsakkreditering v. TVM 

TVM gennemgik baggrunden for institutionsakkreditering. Institutionsakkreditering 

erstatter programakkreditering:  

Siden 2007 har alle uddannelser skulle akkrediteres enkeltvis hvert 7. år. Systemet har 

været kritiseret for at være tungt og ineffektivt.  I 2013 vedtog Folketinget en lov om in-

stitutionsakkreditering. Det er i stedet nu institutionens kvalitetssystem, som akkredi-

teres. AU skal godtgøre, at vi selv kan tage hånd om uddannelsernes kvalitet. Opnår 

man institutionsakkreditering , har man større frihedsgrader ift. selv at tilrettelægge 

kvalitetsarbejdet.  AU ansøger om institutionsakkreditering i april 2016. Afgørelsen 

kommer i 2017. AU skal godtgøre, at vi selv kan tage hånd om uddannelsernes kvalitet 
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At tage ansvar for kvaliteten betyder bl.a.  

• Systematisk indsamling af viden om uddannelsernes kvalitet 

• Systematisk opfølgning på problemer/indsatsområder 

• Forankring af kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen  

 

Kvalitetssystemet på AU - AU’s kvalitetssystem består af 5 dele (markeret med fed): 

 En fælles kvalitetspolitik  (den er faktisk god og kan læses på kvali-

tet.au.dk). Sætter mål for de studerendes vej gennem uddannelse, fra rekrutte-

ring over læreprocesser til overgang til arbejdsmarkedet.  

 Fælles formater for at monitorere og følge op på kvaliteten på de enkelte ud-

dannelser:  

Et årligt statusmøde (tidligere: ”dialogmøde). Dette blev implementeret på 

ST i 2014.  

En uddannelsesevaluering med deltagelse af en ekstern ekspert. Uddan-

nelser skal evalueres hvert 5. år.   

 Fælles formater for at følge op på uddannelseskvaliteten på fakultets- og uni-

versitetsniveau 

              En årlig uddannelsesrapport (tilgår dekanatet, studienævnene og fak.led) 

              En årlig uddannelsesberetning (til UNI-led og bestyrelsen) 

 

Processen frem til ansøgning og afgørelse  kan kort beskrives som: 

Forberedelse af ansøgning og træning ift. panelbesøg 

 Berit Eika besøger ST’s fakultetsledelse og kredsen af studieledere i marts 

 Akademisk Råd og studienævnsmedlemmer inviteres til konferencer i foråret 

om bl.a. institutionsakkreditering 

To panelbesøg i hhv. foråret og efteråret 2016 

 De involverede får besked og ”træning”. AU har lavet en træningsplan for at 

klæde medarbejderne på til at besvare og håndtere de spørgsmål der kommer. 

Indsamling af dokumentation i forbindelse med audit trails (fastlægges i sommeren 

2016). 

 

Hele processen forventes af tage ca 1 år. Kvalitetsarbejdeet er forankret i ledelsesstren-

gen og uddannelsesorganisationen hvor teams understøtter koordination og sammen-

hængskraft. I forhold til organiseringen af kvalitetsarbejdet på ST var der enighed om 

at der mangler et led mellem dekan og prodekan. Det blev besluttet, at etablere et ud-

dannelsesudvalg bestående af institutlederne for de 5 institutter med det største bache-

loroptag: ASE, MATH. MBG,CS og BIO  

 

10.  Nyt fra prodekanerne  

       a. Aktiviteter vedr. øget forskningsfinansiering v. SRK (bilag)  

ST har udfordringer ift. vores konkurrenceevne i forhold til de øvrige universiteter. 

SRK har planlagt, at komme rundt og besøge institutterne. Der skal ikke etableres et 

nyt system, men vi skal have det system, der allerede er etableret til at fungere og der  
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skal være større klarhed over hvem der gør hvad. SRK understregede, at faglig nærhed 

og motivation er vigtige parametre. 

 

I forhold til ansøgninger pointerede SRK, at det er afgørende, at der er klarhed over 

processerne inden forskerne søger, og det er vigtigt også  at tage ved lære af afslag. Vi 

skal se det som en positiv udfordring, at ST kan gøre det bedre. 

 

NCN tilføjede, at det er afgørende, at ledelsen er informeret og at ledelsen har et ansvar 

for at der søges de rigtige steder.Flere institutledere nævnte, at de har drøftet forholdet 

mellem institutledelsen og formanden for forskningsudvalget. Der var i fakultetsledel-

sen bred enighed om, at det er hensigtsmæssigt, at formanden for forskningeudvalget 

også er en del af ledelsesteamet på instituttet. Alene herved kan det sikres, at  forman-

den for forskningsudvalget er alignet med, hvad der sker på instituttet. 

 

11.   Meddelelser 

       a. Proces og tidsplan for opfølgning på psykisk APV (bilag)   

Den psykiske APV spørgeskemaundersøgelse udsendes 2. kvartal 2016 (fra den 29. fe-

bruar-18. marts 2016), hvorefter resultaterne offentliggøres i uge 20. En detaljeret pro-

ces- og tidsplan for opfølgningen på resultaterne af den psykiske APV på ST niveau er 

udsendt som bilag. 

 

12.  Eventuelt 

NDH orienterede om: 

 Der er lavet en skriftlig opfølning ift. problemanalysen på IT-problemer på ST. 

 Flere tidsskrifter er steget. Det skal undersøges om nogle af tidskrifterne skal 

siges op og det bliver en proces der kommer til at ske i samarbejde med insti-

tutledene 

 Pure – Web of science.  Jesper Scheider vil lave nogle nye træk for ar analysere 

hvorfor der er en forskel 

 

LHA gjorde opmærksom på: 

 Virus program på hjemmecomputere udløber.  

 Hvis der er programmer man ikke kan få til at køre på ens computer, kan for-

klaringen være at interne it folk har blokeret for den type filer. 

 

 


