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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsordenen for mødet blev godkendt. NCN bemærkede, at NØM skulle have været behandlet men er 
udskudt formentligt til august mødet. Arbejdsgruppen har leveret en stor indsats, men der er udfordringer 
både i relation til øget pres til transparens ift. ministeriet hvor der i langt højere grad end tidligere skal 
redegøres for alle omkostninger og der er udfordringer ift. centrene, hvor arbejdsgruppen først nu efter 
mange møder begynder at kunne se konturerne til en centermodel.  
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 18. maj 2017 blev godkendt.  
 
Ad. 2. Opfølgning: 
a. To-do listen (bilag) 
Ingen bemærkninger.  

Ad.3. Nyt fra medlemmer  
NCN henviste til, at Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen netop har besluttet at 
konkurrenceudsætte universiteternes myndighedsbetjening over de kommende år.  

NCN understregede, at Aarhus Universitet forventer, at ministeriet gennemfører den kontrakt, som 
allerede er indgået. Det vil betyde, at DCA og DCE’s nuværende rammeaftale med Miljø- og 
Fødevareministeriet fortsætter frem til og med 2020, hvor den efter planen skal genforhandles. Med 
aftalen modtager AU samlet set knap 400 mio. kr. årligt til myndighedsopgaver.  
 
I forhold til udbud kan danske universiteter byde ind alene eller i konsortium med andre danske eller 
udenlandske universiteter. ST har nogle af de internationalt stærkeste forskningsmiljøer og stor erfaring 
med at levere myndighedsbetjening af høj kvalitet. NCN pointerede at den store udfordring er at sikre ens 
betingelser i konkurrencen med danske og udenlandske universiteter og institutioner. 
 
FBO redegjorde nærmere for betydningen af, at Aarhus Universitetet har fået en betinget positiv 
institutionsakkreditering. FBO pointerede, at AU arbejder mod at blive fuldt akkrediteret i december 2018. 
AU kan ikke uddannelsesakkreditere nye uddannelser så længe AU er betinget akkrediteret. Nye 
uddannelser kan derfor tidligst starte i 2019 og under forudsætning af, at AU opnår 
institutionsakkreditering. 
 
SRK fremhævede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at i forhold til EU ansøgninger skal budgettet 
kvalitetssikres af Forskningsstøtteenheden på AU. 
 
PH nævnte, at Bioscience pt. drøfter kommunikationsstrategi i forhold til de debatter der med jævne 
mellemrum foregår i medierne fx landbrugsdebatten, miljødebatten mv. og som berører instituttets 
forskere. NCN understregede, at alle institutter skal overveje meget hvad gør de gør og ikke gør. Modsvar 
afføder ikke altid en konstruktiv dialog. KNI pointerede, at dekanatet skal inddrages i institutternes 
kommunikationsstrategi. 
 
NCN orienterede om status ift. antal tilmeldinger til ST’s sommerfest 2017. Der er på nuværende tidspunkt 
(tirsdag) ca. 1240 tilmeldinger til festen. Det er fantastisk flot og dejligt at der er bred opbakning både til 
den fælles fest og til det nye koncept for festen. 
                                
 



NCN gjorde opmærksom på, at der på vegne af Akademisk Råd er indkaldt forslag til æresdoktorgraden 
2018, som uddeles ifm. årsfesten d. 14. september 2018. NCN opfordrede institut- og centerlederne til at 
indstille excelente kandidater, som allerede er eller fremtidigt kan være eminente samarbejdspartnere for 
instituttet/centeret, og som derved spiller en særlig vigtig rolle for ST’s forskning. Alle skal overveje at 
fremsende et par forslag, heriblandt kvindelige kandidater. I fald der er flere kandidater, skal de prioriteres 
af instituttet. NCN opfordrede til, at hvis instituttet havde en god kandidat sidste år så prøv igen. Der er frist 
til fakultetssekretariatet d. 22. august. Processen er herefter at Akademisk Råd behandler forslagene d. 6. 
september og indstiller til fakultetsledelsen til endelig beslutning d. 21. september 2017. 
 
4. Strategi 
a. Status ift. strategiske centre 
NCN bemærkede at der arbejdes massivt med at etablere 7 strategiske centre med indvielse i år: 

- Center for Circular Bioeconomy (CBIO) 
Centeret blev indviet 23. maj i Foulum. Det er forankret hos Agroøkologi og Uffe Jørgensen er 
centerleder. Der er 10 institutter/centre tilknyttet og det virker. 

- Center for Integrated Materials Research (iMAT) 
Centeret indvies 15. August kl. 14.00. Det er forankret hos iNANO og Bo Brummerstedt er 
centerleder. Der er 5 institutter/centre tilknyttet.  

- Center for Water Technologies (WATEC): 
Centeret indvies 30. August kl. 14.00. Det er forankret ved BIOS AAR og Niels Peter Revsbech er 
Centerleder. Der er 6 institutter/centre tilknyttet.  

- Center for Natural & Convenience Foods: 
Centeret indvies 5. September i Agro Food Park. Det er forankret ved FOOD.  

- Center for Digitalisation, Big Data, and Data Analytics: 
- Centeret indvies 27. september kl. 14.30 i Aarhus. Det er forankret ved ENG.   
- Center for Climate Changes: 

Centeret indvies 21. november kl. 14.30 i Roskilde.  
- iLIFE: 

Centeret indvies evt. i november (dato ikke fastlagt).   

NCN orienterede om, at det er hans oplevelse fra besøgsrunden på institutterne at konceptet omkring de 
strategiske centre bliver modtaget fornuftigt på institutterne. Det er vigtigt i forhold til medarbejderne at 
pointere, at det stadig er muligt at være med i arbejdet i centrene. Det er ikke et tog der er kørt, det er et 
tog der er ved at udvikle sig og der er derfor mange muligheder for alle medarbejdere for at komme med. 
 
b.  Næste skridt 
Fakultetsledelsen besluttede at have fokus på følgende overordnede temaer i det kommende år:   

 Myndighedsrådgivningsområdet => Konkurrenceudsættelsen betyder, at der er behov for at 
analysere og strategisk udvikle initiativer der gør ST så konkurrencedygtige på området som 
overhovedet muligt – alene eller ved stærke nationale og internationale partnerskaber. 

 Globalisering => Det er emnet for strategiseminaret d.  21.-22. september 2017. ST skal interagere 
globalt.  

 Nye initiativer fra ST ift. Universitetsledelsens strategiske midler.  
 Frafald 
 EU funding  



 
 
5. Åbne kommentarfelter i undervisningsevalueringer (bilag) 
FB pointerede, at undervisningsevalueringer efter hvert kursusforløb er et meget væsentligt element i AU’s 
kvalitetspolitik for uddannelse. Utilfredsstillende svarprocenter på undervisningsevalueringer har derfor 
givet anledning til at overveje hvordan procedurerne kan forbedres.  
 
Det foreslås derfor, at undervisningsevalueringer fremadrettet gennemføres i undervisningstiden, således 
at der som hovedregel afsættes tid til evaluering i den næstsidste kursusuge og diskussion af evalu-ringen 
med de studerende i den sidste uge af undervisningsperioden. Dette vil dels sikre en høj svarprocent, dels 
sikre at de studerende oplever, at deres evaluering bliver taget alvorligt og fører til handling. 
 
Den nuværende praksis for undervisningsevalueringer indebærer, at besvarelser af spørgsmål med åbne 
kommentarfelter ekstraheres og screenes af institutleder/uddannelsesansvarlige inden de frigives. Dette 
sker for at sikre, at undervisere kan skånes for kommentarer, der måtte være personlige, usaglige mv. Med 
den foreslåede justering vil denne praksis af tidsmæssige grunde ikke kunne opretholdes. Samtidig vil det 
være umuligt at gennemføre en kvalificeret diskussion af undervisningsevalueringen hvis underviseren ikke 
har adgang til de studerendes kommentarer. 
 
Det foreslås derfor, at kommentarfelterne fremover gøres direkte tilgængelige for underviseren. 
 
Det foreslås endvidere at begrænse antallet af spørgsmål, som vælges på studienævns- og 
uddannelsesniveau for at sikre, at underviseren kan få plads til specifikke kursusrelaterede spørgsmål, der 
kan diskuteres med studerende og bruges til fremadrettet udvikling og forbedring af kurset. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Det er ved flere undersøgelser påvist, at kvinder generelt får dårligere undervisningsevalueringer 
end mænd. Det er der forskning der dokumenterer. Det er belastende at få dårlige evalueringer. 
Det vil derfor give mening at hjælpe de studerende til at forstå hvad der er god tone og hvad der er 
fornuftig feedback. Motiver de studerende til en god tone og sørg for at få italesat at nu går 
kommentarerne direkte til underviseren 

Fakultetsledelsen konkluderede, at den tog orientering om proces for undervisningsevalueringer til 
efterretning og godkendte at svar i undervisningsevalueringernes åbne kommentarfelter bliver direkte 
tilgængelige for underviserne. 
 
Næste skridt er herefter, at Uddannelsesforum arbejder videre med en beskrivelse af en justeret proces for 
undervisningsevalueringer, i tæt samarbejde med studieadministrationen, der varetager udviklingen af den 
tekniske understøttelse af undervisningsevalueringer. Det er målet, at en justeret praksis vil kunne 
implementeres for semesterkurser allerede i E 2017. 
 
6.  Opfølgning på AU’s ledelsesseminar 
Som bilag var udsendt revideret dokument tilrettet efter drøftelserne på det fælles seminar på Sandbjerg. 
 
NCN redegjorde nærmere for at rekrutteringsnormerne nu er sendt til høring i Akademisk Råd med 
høringsfrist d. 22. september 2017. Universitetsledelsen vil herefter lave den endelige version. 



 
Fakultetsledelsen havde følgende kommentarer: 

 For at sikre opbakning er det afgørende at der er et ”forklæde”/forord indledningsvist, hvori det 
forklares, hvad der er hele målet, nemlig at AU vil sikre at der rekrutteres bedre kandidater, og der 
skal være en beskrivelse af de tiltag der iværksættes for at nå målet.   

 Nuværende og kommende medarbejderne skal også kunne se (der skal være transparens) ift. hvad 
er det der bliver lagt vægt på. 

 Det er tunge processer. Man får ikke ”top” videnskabelige medarbejdere til at tage opgaven som 
formand for et bedømmelsesudvalg når det er så ”tunge” processer. JESM mindede om at 
shortlisting jo betyder, at det alene er en håndfuld ansøgere der skal bedømmes. 

 Bedømmelsesudvalg: Det fremgår af dokumentet, at ved professorbedømmelser med interne 
ansøgere, der umiddelbart vurderes kvalificeret, skal alle medlemmerne af bedømmelsesudvalget 
være eksterne. Fakultetsledelsen pointerede, at der bør være en lokal formand for 
bedømmelsesudvalget, da det er afgørende for at sikre flow i processen.  

 Ift. tenure track professorater foregår der pt. en politisk proces, da en sådan model ikke er mulig  
på nuværende tidspunkt, som reglerne er i dag. 

 Der er behov for at få lavet en vejledning ift. hvad det er for opgaver en Søgekomite skal varetage. 
Det er vigtigt at få drøftet, hvad er kommissoriet for en Søgekomite. På Bioscience har de lavet et 
første udkast til et sådant skriv. Fakultetsledelsen besluttede, at det skal behandles på et senere 
fakultetsledelsesmøde. 

 Der er mulighed for at drøfte dokumentet på institutterne og give instituttets medlem af 
Akademisk Råd kommentarerne med til behandlingen i Akademisk Råd. 
 

Ad. 7. Arbejdsgruppen: Young Faculty 
Birgit Schiøtt formand for gruppen fremlagde gruppens arbejde. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen 
er: Jes Madsen, Lars Andersen, Hans Brix og Erik Steen Kristensen. 
 
Gruppen havde fået til opgave, med udgangspunkt i erfaringerne fra studieture at komme med forslag til 
konkrete initiativer til at sikre god karriereudvikling for de uge forskere på ST. Det skal være tiltag der nemt 
og hurtigt kan implementeres. 
 
Gruppen har arbejdet ud fra følgende præmisser: 

- ST har to fødekæder – AU-uddannede PhD’ere og ikke-AU folk. Begge fødekæder vil fortsat være 
vigtige kilder til fornyelse af det videnskabelige personale => differentierede initiativer 

- Gruppen har ikke medtaget ”dyre” tiltag, som eksempelvis ”Byg en kattegatbro” og ”bedre 
lufthavnsforhold” – men sådanne faktorer, tror gruppen også vil virke i forhold til både tiltrækning 
og fastholdelse af det videnskabelige personale. 

Fødekæden AU uddannede phD’ ere: 
Undervisere og instituttet skal medvirke til talentspotting og spotte talenterne tidligt allerede på 
bachelor/kandidatuddannelserne og senest på Ph.D. niveau. Det kan bl.a. ske ved at køre karakterer 
igennem. 
Et ”talent udvalg” skal sørge for karriere vejledning af de spottede talenter og vejledningen skal være rettet 
både mod industri og academia. (Hvis academia skal pågældende have vejledning om post doc). 
Nursing af egne talenter er vigtig og her kan der gøres meget mere end der bliver gjort i dag. 



Talentet selv/instituttet skal sørge for, at talenterne kan komme hjem på egne midler til selvstændig 
forskningsplan.  
 
Arbejdsgruppen satte fokus på følgende problematikker: 
Beslutninger om rekruttering lægges over til fondene i stedet for AU. 
Plads  - det vil være svært at få behov og bevillinger til at passe sammen 
Hvad med unge mennesker i store centre – der skal være en plan for dem også 
Faglig spredning – det er vigtigt at sikre uddannelsernes bredde 
  
Fødekæden bestående af Ikke au-uddannede: 
Fokus – gælder både ved ankomst til AU som PhD, postdoc, adjunkt og op efter. 
For at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere udefra er en nødvendigt at skabe rammere for et 
velfungerende både privatliv og arbejdsliv. Sidstnævnte kræver integration i det faglige og social liv på et 
institut. 
 
Redskaber ift. privatlivet: 
Børn – pasning? Skole? (Internationalt kontor virker godt, men begrænset for postdocs) 
Bolig – kan der være ”indslusningsboliger”? Eks. i 1-2 år, mens børn går på specialskole 

Redskaber ift. arbejdslivet: (noget kan gøres på institutter, noget skal gøres af ST-fælles og noget kan AIAS 
hjælpe med) 

 Med i udvalg på institut – PhD er oplagt sprogligt, fagligt  
 Frokostmøder med IL eller anden person 
 Mentorer? Tenure-track vejledning 
 Postdoc-netværk – ”kaffe-klubber” (Weizmann) 
 Young Faculty udvalg (club?) på ST 
 Deltagelse i kurser – forskningslederkursus, PhD-vejlederkursus, adjunktpædagogikum 
 Intro til dansk kultur og levevis  

Fakultetsledelsen tilføjede, at Infrastruktur på instituttet er vigtigt. På store institutter har fx 
sektionslederen en væsentlig funktion ift. til at medvirke til og sikre integration af nye medarbejdere. 
 
Fakultetsledelsen konkluderede, at gruppen skal arbejde videre og bl.a. undersøge blandt en gruppe af 
både udlændinge der er her i dag, og en gruppe af de AU uddannede og spørge til, hvad er det der skal til 
for at integration i det faglige og social liv på et institut og i landet/byen lykkes. Hvad er jeres erfaring?.  

8. Program for strategidag 
På fakultetsledelsesmødet d. 6. juni drøftede fakultetsleden indhold/tema for ST strategi seminar. Udkast 
til program med den overordnede overskrift: From local to global blev gennemgået og drøftet 
 
Seminaret afvikles d. 21. – 22. september på Sandbjerg. Dekanatet arbejder på at finde 1-2 eksterne 
oplægsholdere. Arbejdsformen bliver 5 emner og 5 grupper. Der er 5 personer i hver gruppe hvoraf en er 
tovholder. Det er de fem tovholdere der samler op. 
 
Fakultetsledelsen godkendte formen, men understregede at udfordringen bliver at stille skarpt definitionen 
af ”global”. 
                  



NCN gav alle medlemmer af fakultetsledelsen en opgave i form af at finde en tekst der beskriver andre 
universiteters initiativer på dette område. Der er mange universiteter der er optaget af denne dagsorden – 
hvad er problemstillingen og hvad kan vi gøre ved den?  
 
9. Digitaliseringssatsning på ST (bilag) 
NCN orienterede om at Bestyrelsen for AU har godkendt digitaliseringssatsningen for ST. Der er tale om en 
bred satsning som involverer både institutterne matematik, datalogi og ingeniørvidenskab samt ASE 
(ingeniørhøjskolen, AU). Målet er, at der skal uddannes dobbelt så mange studenter med 
digitaliseringskompetencer.  
 
Der er – på tilsvarende måde som ift. ingeniørsatsningen – nedsat et Bord. Medlemmerne er:  
Niels Chr. Nielsen, Lars Birkedal, Niels O. Nygaard, Conni Simonsen, Thomas Toftegaard og Finn 
Borchsenius. Bordet skal koordinere aktiviteterne og arbejdet går i gang nu. 
 
Et led i digitaliseringssatsningen er etablering af nye uddannelser. FBO bemærkede i forhold til de nye 
uddannelser, at de tidligst kan starte i 2019.  ST kan sende nye uddannelser til godkendelse i RUVU, men 
kan ikke åbne dem før AU er institutionsakkrediteret. Forklaringen er, at AU kan ikke 
uddannelsesakkreditere nye uddannelser, så længe AU er betinget akkreditere 
 
Digitaliseringssatsningen er beskrevet nærmere i det udsendte notat. Satsningen går på: 
➢ 260 nye studerende (bl.a. ved øget optag på eksisterende uddannelser  
➢ Ny uddannelser (Computer Engineering, BSc., Electrical Engineering, BSc., og Datavidenskab, BSc.) 
➢ 24 nye ansatte VIP (fordelingen er 6 på MATH og 18 på Datalogi) hvilket er en signifikant forøgelse af det 
videnskabelige personale på begge institutter særligt på computer science. 
 
NCN redegjorde endvidere for, at der er afsat 5 mio. kr. til studenterrekruttering og 2.5 mio. kr. til 
forbedring af studiemiljø. Sidstnævnte skal bl.a. sikre, at frafaldet nedbringes. Planen er at iværksætte flere 
tiltag, der kan være med til at nedbringe frafaldsprocenten. 
Herudover er der afsat 48 mio. kr. over 5 år (dvs.12 mio. kr. per år) til dækning af 24 nye VIP ansættelser på 
datalogi og matematik og 24 nye VIP ansættelser på computer/electrical engineering.  
NCN understregede, at det er et løft til hele ST qua det forhold, at ST herved undgår, at skulle bruge 
startpakker til disse 48 stillinger, og dermed kan bruge ST’s startpakker og i større omfang AUFF startpakker 
til andre områder end de to som beskrevet ovenfor. 
 
10. Arbejdsgruppen: Partnerskaber i forbindelse med myndighedsrådgivning 
Punktet blev udskudt da gruppen ikke har færdiggjort sit arbejde. 
 
11. Meddelelser 
a. Betinget positiv akkrediteringsbrev (bilag) 
Ingen bemærkninger. 
b. Høring vedrørende Erhvervsplan Århus (bilag) 
NCN pointerede at Erhvervsplanen for Århus Kommune er vigtig for alle institutterne. Der står mange 
steder i Erhvervsplanen at omkostningerne betales ar aktørerne. NCN opfordrede derfor institutlederne til 
at sørge for at sætte penge af, når der viser sig en lejlighed til det. 
c. FAQ – Constructive Institute (bilag) 
Ingen bemærkninger. 



 
12. Eventuelt 
Fakultetsledelsen efterlyste overblik over den strategiske pulje på ST. NCN lovede at det vil blive behandlet 
på et senere fakultetsledelsesmøde. 
JESM efterlyste indspil ift. strategisk hirings og opfordrede til at indsende ideer.  
 
NCN opfordrede institut- og centerlederne til at holde øje med forbrug på eksterne midler og sørge for at 
leve op til det instituttet/centeret har budgetteret med i ØR1. Pengene skal bruges for at forskerne kan  
vise resultater og ST skal vise resultater for at være konkurrencedygtige. 
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