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1.  Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsordenen blev godkendt.  

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 5. april 2017 blev godkendt med en enkelt 
præcisering fra NCN. 

2.  Opfølgning: 
a. To-do listen (bilag) 
JESM bemærkede, at punktet ”Professionel håndtering af opstart af ST’s forskeres Spin-
out virksomheder” senest er behandlet i fakultetsledelsen med deltagelse af Bent Lorenzen 
som nu i samarbejde med repræsentanter fra Fakultetssekretariatet vil sørge for at samle 
op på fakultetsledelsens drøftelser. Fakultetsledelsen orienteres senere.  

3.  Nyt fra medlemmer 
JESM gjorde opmærksom på, at de to fakultets-ledelsesmøder i august samles til et møde 
som afholdes d. 22. august. 

NCN orienterede om: 

 Fakultetsledelsen har strategiseminar d 21. – 22. september 2017. På næste 
fakultetsledelsesmøde skal der være en drøftelse af emner.   

 ST møde med Advisory Board er d. 17.-18. august 2017. Mødet sætter fokus på 
internationalisering som et overordnet tema, der drøftes i relation til forskning, 
uddannelse, talent, erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning. NCN opfordrede 
institutlederne til at komme med evt. forslag/ideer på næste fakultetsledelsesmøde.  

 Uddeling af synergipakker. Fakultetsledelsen har tidligere besluttet at fordele de ni 
synergipakker, således at der skulle være 5 pakker inden for de generelle 
synergiskabende forskningsprojekter, 2 til de industrikontaktskabende og to til 
myndighedsrådgivningskontaktskabende forskningsaktiviteter. 
Størstedelen af ansøgningerne var de generelle synergiskabende 
forskningsprojekter, hvor der var 25 ansøgninger, i alt var der 33 forslag til 
synergiskabende projekter. NCN understregede, at det siger noget om mulighederne 
på ST for at lave flere tværfaglige forskningssamarbejder.  
Det blev prioriteret at fastholde de aftalte 9 pakker. Dekanatet fulgte indstillingerne 
fra Hans, Thomas og Hanne og deres respektive arbejdsgrupper, med fordelingen  
5-2-2. Hvert projekt får op til 500.000 fordelt over to år. 
Fakultetsledelsen besluttede, at bevillingshaverne fra første runde skal komme og 
præsentere en midtvejs/slutevaluering af deres projekter i forbindelse med 
strategiseminaret, hvor de redegør nærmere for gennemførelsen af resultater og 
effekter. Formålet er, at fakultetsledelsen både kan blive inspireret af disse 
samarbejder og høre mere om det arbejde, fakultetsledelsen har mulighed for at 
igangsætte med disse midler. 

 SRK er kommet med i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. 
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Fakultetsledelsen drøftede implementering af ny økonomimodel. Fakultetsledelsen 
besluttede, at NØM tages i brug per 1. januar 2018, men dog således, at det er den gamle 
model, der er den styrende det første år, af hensyn til den økonomiske sikkerhed. Herefter 
er det den nye model, der er gældende. 

4.   Optagelsessystem v. Finn Borchsenius 
Fakultetsledelsen har tidligere behandlet nyt optagelsessystem på ST. Optagelsessystemet 
indebærer et krav om mindst 7,0 i karakter i adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i 
gennemsnit i Matematik A (7+7). Studerende, der ikke opfylder disse krav, kan søge om 
optagelse gennem kvote 2, hvor optagelse vil være betinget af bestået optagelsesprøve. 
Formålet med optagelsesprøven er dels at hjælpe den studerende med at afklare 
studievalg, dels at identificere de mest motiverede og kvalificerede studerende. 

En optimering af match mellem studerende og uddannelse forventes at styrke kvaliteten i 
uddannelserne, mindske frafaldet, skabe et mere aktivt studiemiljø og ikke mindst skabe 
bedre dimittender. Det er derfor forventningen, at indførelsen af et nyt optagelsessystem 
ikke vil påvirke produktionen af dimittender væsentligt. 

ST har på denne baggrund med virkning fra 2018 varslet optagelseskrav på datalogi, it og 
fysik. Med virkning fra 2019 er der varslet optagelseskrav på samtlige bacheloruddannelser 
på ST. Der skal således træffes beslutning om hvilken form for optagelsesprøve ST vil 
anvende. 

FBO præsenterede en mulig model for en optagelsesprøve på ST og orienterede om, at ST 
har været på besøg på SDU for at høre nærmere om deres erfaringer. 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig følgende plan for de videre skridt i udviklingen af en 
optagelsesprøve på ST.  

 Optagelsesprøven omfatter uniTEST, idet testen er et internationalt anerkendt 
værktøj til optagelse, der sikrer sammenlignelighed, neutralitet og i øvrigt også kan 
anvendes til internationale studerende. 

 Derudover anvendes fagnære tests, som kan tage forskellige former afhængig af 
ansøger og uddannelse. Den faglige test kan eksempelvis tage form af et personligt 
interview, skriftlige opgaver eller simulering af en undervisningssituation og 
efterfølgende test. Pilotprojekterne på datalogi, it og fysik kan give de første 
erfaringer med optagelsesprøver og således være med til at udvikle et 
hensigtsmæssigt format inden systemet implementeres på alle ST uddannelser. 

 Alle studerende, der opfylder 7+7 kravet bliver optaget uanset om de har søgt kvote 
1 eller 2. Målgruppen er således studerende der ikke opfylder 7+7. 

 Optagelsesprøven afholdes i udgangspunktet på én dag fra kl. 10-17: tentativt 
program 10:00 velkommen; 10:30 uniTEST; 13:00 frokost efterfulgt af logistik; 
14:30 fagnær test; 17:00 tak for i dag. 

 Den fagnære test findes i to versioner: NAT eller TEK. Ansøgeren kan selv vælge 
hvilket institut/fagmiljø han/hun vil tage testen i, men alle fagnære tests indenfor  
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NAT gælder for alle NAT uddannelser og alle fagnære tests indenfor TEK gælder alle 
TEK uddannelser. 

 Et vigtigt aspekt af den fagnære test er at skabe forventningsafstemning mellem den 
studerende og det studium hun/han har valgt. Den fagnære test indeholder derfor 
også et element af generel studieintroduktion og en fremvisning af fysiske 
studiemiljø. Den fagnære test skal være en god oplevelse, skabe motivation til at 
komme i gang med at studere - men også hjælpe ansøgeren til at erkende, hvis 
vedkommende har valgt forkert. Ansøgere, der fornemmer at have valgt forkert, skal 
stadig have et positivt indtryk af AU og skal bringes i kontakt med AUs 
studievejledning. 

 Implementering af uniTEST kombineres med løbende dataanalyser, der skal 
optimere brugen af uniTEST til at identificere de studerende, der klarer sig bedst på 
de forskellige studier. Efter 3 år (udover pilotåret 2018) evalueres systemet og den 
videre brug af uniTEST besluttes. 

 Der vil være mulighed for en sygetest, og det er teknisk muligt at tage testen online 
for studerende i udlandet. 

FBO understregede, at den videre proces med at udvikle STs optagelsesprøve vil involvere 
alle faglige miljøer. 

5.  AU’s repræsentation i gymnasiebestyrelser v. Søren Rud Keiding (SRK) 
SRK understregede, at der i dag er meget fokus på, at de unge, der optages på studierne 
skal være så dygtige som muligt. Derfor er samarbejdet med både gymnasierne og HTX 
afgørende. SRK pointerede, at HTX er vigtig ift. at få øget optag på ingeniøruddannelserne. 
Rektor og prorektor for AU er pt. på rundture og besøger gymnasierne. Formålet er at 
skabe bedre links til gymnasierne og et af virkemidlerne hertil er at have medlemmer 
repræsenteret i gymnasiernes bestyrelser. 

6. Administrationscenter ST  
a. IT v. it-supportchef Knud Møller  
Knud Møller (KM) redegjorde nærmere for omlægning til UNI-AD, herunder hvad 
opgaven består i for ST og gennemgik samtidig forslag til proces og finansiering. 

Projektet med omlægning til UNI-AD betyder, at computere, der er ældre end 4 år skal 
udskiftes. Det blev besluttet, at der i 2017 bliver en ST-medfinansiering på 3. mio. kr. fra 
ledelsespuljen. 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig derudover følgende: 

• Der er ledelsesmæssige opbakning til projektet fra institutterne og til at ST-IT 
kommer ud og tager en dialog med institutterne om det videre arbejde. 

• Der ydes en ST- medfinansiering på 3 mio. kr. hvilket betyder, at der gives 60 % i 
forhold til en middelkraftigt bærbar PC til en pris af 5000 kr. dvs. der gives tilskud 
på 3.000 kr. uanset hvilket maskine, der vælges på instituttet i 2017. 

• Det er aftalt at medfinansieringen er glædende fra 1. marts 2017.   
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• Det er aftalt, at det er et krav af gammel PC skal afleveres til IT supporten ved 
udlevering af ny PC. 

• Det er aftalt, at IT supporten levere lister (estimater) til institutternes budgettering 
af udskiftning af gamle PC for 2018 til institutterne efter sommerferien 2017. 

• Det er aftalt, at ST-IT tager en dialog med de institutter, hvor der er pc’ere der 
understøtter laboratorier. 

• Udgifter til isolering af lab-udstyr a la labnet løsningen afholder IT 100 % i 2017.   

Mac indgår ikke de opgjorte tal, idet de alle ikke er ST domæner (AD’erne) i dag, ligeledes 
er der ikke samme udfordring som for Windows pc’erne, i forhold til 
hardwareunderstøttelse (såkaldte driver) af computer ældre end 4 år.  

Retningslinjerne for udskiftning af MAC computer skal undersøges nærmere. Efter 
fakultetsledelsesmødet har ST-IT opstillet følgende retningslinjer: 

• Levetiden er bestemt af, at MAC’ en løbende kan opdateres til nyeste styresystem fra 
Apple, når det ikke er muligt længere skal den udskiftes. 

•  At MAC ‘en ikke har en SSD harddisk på minimum 256 GB og det ikke er muligt og 
opgradere til ny SSD Harddisk.  

7. Godkendelse af kvalitetssikringsnotat ved Kurt Nielsen 
Kurt Nielsen (KNI) redegjorde nærmere for, at en arbejdsgruppe under ST 
Myndighedsbetjeningsudvalget har udarbejdet udkast til et kvalitetssikringsnotat, som har 
været behandlet på udvalgsmøder i hhv. september og december 2016. I løbet af efteråret 
var notatet i høring i de syv lokale myndighedsudvalg, og fakultetsledelsen blev 
præsenteret for notatet i januar 2017. Efter udvalgsmøde i marts 2017 er notatet inkl. 
tjekliste til forskerne gjort færdigt.  

KIN gjorde opmærksom på: 

 at det pointeres i dokumentet, at rådgivningen er forskningsbaseret og udføres af 
forskningsfaglige medarbejdere. Det præciseres, at der hermed menes ’forskere eller 
andre faglige medarbejdere med forskningsbaggrund’. Det er væsentligt af hensyn 
til at tydeliggøre forskellen til konsulentfirmaer. Det er imidlertid ikke et forslag om 
en afgrænsning af personalegruppen til kun at omfatte VIP-medarbejdere. 

 Der gives i dokumentet en mulighed for at afvige fra de generelle principper for 
faglig kvalitetssikring i særlige tilfælde, hvor institutleder og centerdirektør da i 
fællesskab godkender dette ved opgavens start. Det kan ses som et ’smuthul’, hvilket 
det ikke er. Det skal udelukkende håndtere helt særlige tilfælde, som ikke kan leve 
op til alle elementer i proceduren. Der vil årligt blive fulgt op på, hvorledes dette 
eventuelt anvendes, idet der skal ske journalisering af begrundelse og godkendelse 
af eventuelle afvigelser. 
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Fakultetsledelsen roste arbejdet og bemærkede, at det er vigtigt at proceduren skærpes og 
kvalitetssikring er helt afgørende. ST bedste konkurrenceparameter ift. 
myndighedsbetjening er kvalitet Der skal være transparens i forhold til hvilke opgaver, der 
kommer ind, der må ikke køre nogen opgaver på institutterne, uden at centrene kender til 
og når en opgave er modtaget, skal der sættes ”det rigtige hold” i forhold til løsning af 
opgaven og her skal der ses på tværs af institutterne/centrene.  

Fakultetsledelsen havde ikke yderligere kommentarer til indholdet af dokumentet: 
Kvalitetssikring af myndighedsrådgivning på ST, Aarhus Universitet. Der er fuld 
opbakning til dokumentet, som skal nu implementeres på ST. 

8. Øget fundraising v. Søren Rud Keiding (SRK) 
Processer: SRK orienterede om, at der i samarbejde med FSE arbejdes på at få lavet en 
procesbeskrivelse for hver af de områder, hvor ST har store klumper af ansøgninger som 
bl.a. indeholder en beskrivelse af opgavefordelingen mellem de forskellige aktører. Det er 
en kortlægning af de processer ST har. Procesbeskrivelsen bliver sendt til koordinatorerne 
og forventes færdig for alle områder inden sommerferien. Formålet er, at 
procesbeskrivelsen skal kunne virke som en slags manual i de situationer, hvor der er 
personale udskiftning i forhold til koordinatorer mv. 

SRK informerede om, at Sapere Aude ansøgningsantallet er blevet fordoblet denne gang, 
hvilket fortæller noget om den konkurrencesituation, ST står overfor. 

ST er faldende i forhold til måltallet for forskningsimpact. SRK pointerede, at det er ST 
nødt til at reagere på, og at det er et punkt, som ST’s Forskningsudvalg vil have fokus på. 
De lokale forskningsudvalg inddrages formentlig også.  

NCN opfordrede til, at institut- og centerlederne både aktivt bruger ReAp til bl.a. at 
analysere, om der er områder, hvor der kan søges og til at bruge hinandens erfaringer. 

9.  Entrepreneurship i uddannelse – regionens og kommunens initiativer v. 
CSI og MW  
CSI præsenterede Projekt entreprenørskab i uddannelserne – EiU. Projektet løber i 
tidsrummet 1. oktober 2016 til 30. september 2019. Partnere i projektet er: AU, VIA, 
Aarhus Maskinmesterskole, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Dania og 
ErhvervsakademiMidtVest. 

Projektets formål: 

 At de studerende får kompetencer inden for entreprenørskab, udvikler evnen til at 
tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. 

 At en stigende andel af dimittender etablerer virksomhed - og ikke mindst 
virksomheder baseret på den viden, de har opnået gennem uddannelsen. 

 At aktivere uddannelsessektorens rolle i forhold til at stimulere innovation og 
entreprenørskab. Herunder styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og  
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de øvrige aktører inden for vækst og regional udvikling.  

ST perspektiver/mulighed ved projektet: 

 Alle fire studentervæksthus er åbne for ST-studerende og andre, hvis de har en 
teknologibaseret forretningside. Brug af de generiske serviceydelser 

 Aftaler vedrørende lab adgang inklusiv træk på ressourcer for andre end egne 
studerende 

 Tæt samspil med Rajiv’ co-curriculære aktiviteter i forhold til WP 1 og WP 3 
 Fungerer som bottom-up i forhold til etablering af ST InnovationHub 
 Mulig fødekæde af virksomhedskandidater til JB-joint venture. 

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Der skal laves et netværk ift. de ting der foregår på institutterne omkring 
entrepreneurship. Infrastrukturen skal tydeliggøres. 

 Det er et bottom-up initiativ, og der skal etableres en paraply for det. Det skal leve 
som bottom-up, men der skal ikke være et tag/en form for styring. Målet er at lave 
nogle partnerskaber, så ikke alle institutter skal have en Hub mv. 

10. Erfaringer efter ½ år med Tenure Promotion Committee v. JESM og NCN 
Som del af løsningen på problemanalysen, herunder inddragelse og sikring af kvalitet i 
forhold til ansættelse af videnskabeligt personale indførte ST en Tenure and Promotion 
Committee (TPC), der har til formål at rådgive dekan og prodekan omkring ansættelser. 
Organet har ingen beslutningskompetence, men er alene rådgivende og medvirker til 
kvalitetssikring i forhold til ansættelser. Medlemmerne er udpeget i kraft af deres faglighed 
og forskningsmæssige styrke, og ikke som repræsentant for instituttet. På baggrund af 
ansøgning, indstilling og rådgivning, beslutter dekan og prodekan ansættelse eller ikke 
ansættelse. 

Overordnet kan det konkluderes, at konceptet virker efter hensigten og at drøftelserne af 
kandidaterne i TPC bidrager til at give et solidt grundlag for at træffe beslutning om 
ansættelse. NCN og JESM redegjorde nærmere for konkrete forslag fra TPC som vil sikre, 
at TPC fremadrettet kan gøre sit arbejde bedst muligt. 

11. Meddelelser 
a. Aftale om bedre rammer for ledelse på universiteterne (bilag) 
b. Regeringens udvalg om bedre universitetsuddannelser (bilag) 
Der var ingen bemærkninger.  

 
 
 
 
 
12. Eventuelt 
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NCN orienterede om, at der inden åbning af de enkelte tematiske centre skal være en møde 
med de involverede institut- og centerledere og understregede, at det er en opgave, der skal 
prioriteres. 

Der er netop udsendt Nyhedsbrev hvor ST sommerfest fredag d. 25. august er omtalt. NCN 
opfordrede til, at datoen for festen bliver lagt på institutternes hjemmesider mv.  

Det blev understreget, at 1. maj er ikke en feriedag. Medarbejdere kan alene holde fri, hvis 
arbejdet tillader det.  

 


