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Deltagere fakultetsledelsesmøde: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), 
Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Tofte-
gaard (TST), Jacob Schach Møller, Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen 
(CSI), Michelle Williams (MW), Hanne Bach Clausen (HBC), Kurt Jensen (KJ), Jes Madsen (JESM), Lars H. 
Andersen (LHA), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard 
Hansen (NDH).  
Afbud: Søren Rud Keiding (SRK), Niels Halberg (NH) og Charlotte Sand (CS). 
Gæst: Birgit Rohde Roesen, chef for personalejura 
 
 
 
 
 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 
4. Årets tema’er på fakultetsledelsesmøder i 2018 
5.   Forslag til program til Folkemødet på Bornholm 2018 (Bilag) 
6.  Entrepreneurship og Innovation v. FBO (25 min.) 
7.  AU Spørgeskemaundersøgelsen: Kvalitet i ph.d. uddannelsen v. JESM  
8.  Opsamling MUS 
9. Persondataforordningen 
10.  Meddelelser 
a. Et samlet beredskabskoncept på AU (bilag) 
b. Tids- og procesplan NØM (bilag) 
11. Eventuelt 
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NCN indledte mødet med at fortælle, at Trolle René Linderoth (TRL) tiltræder d.d. som 
centerleder for iNANO. TRL havde desværre måtte melde afbud til mødet. 
 
NCN fortalte, at Klaus Lønne Ingvartsen d.d. har 40 års jubilæum i statens tjeneste og øn-
skede ham til lykke med jubilæet. 
 
 Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
Referat fra mødet d. 11. januar 2018 blev godkendt. 
 
Ad 2. Opfølgning: 
a. To-do listen (bilag) 
To-do listen er meget kort, men sigtet var jo også at få ryddet op i forbindelse med årsskiftet. 
 
Vedr. ansættelser drøftede vi på sidste fakultetsledelsesmøde de reviderede normer for  
ansættelse af videnskabeligt personale. Normerne er nu vedtaget af universitetsledelsen. Det 
betyder, at vi på ST skal have implementeret normerne i sammenhæng med vores nuvæ-
rende principper, og dermed revideret vores vejledninger for ansættelser af VIP.  Forslag til 
reviderede vejledninger vil blive drøftet i fakultetsledelsen på et kommende møde. 
 
Det blev med ovenstående besluttet at punktet kan fjernes fra to do listen, idet der bemærkes 
at rekruttering og karriere er emner, som er sat på fakultetsledelsens emneliste til drøftelse i 
2018. 
 
Ad 3. Nyt fra medlemmer 
FBO orienterede om status for nye uddannelser; 
 

 Bioteknologi (BSc) og kemiteknologi (BSc) er åbnet for optag i 2017 baseret på eksi-
sterende akkreditering 

 Elektroteknologi (BSc) og computerteknologi (BSc) er netop indsendt til prækvalifi-
kation til fristen 1. februar 2018 med henblik på at åbne optag i sommeren 2019. 
Dette forudsætter at AU får en godkendt institutionsakkreditering i december 2018. 

 Diplomingeniøruddannelse i Kemi og Fødevareteknologi åbner for første optag som-
meren 2018 (uddannelsen blev indstillet til positiv akkreditering december 2017) 

 Diplomingeniør i Maskinteknik og Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi. An-
søgninger om uddannelsesakkreditering for disse to udbud er indsendt pr. 1. februar 
2018. 
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 Datavidenskab (BSc og MSc).  ST fik i december 2017 godkendt prækvalificering af 
den nye BA og KA uddannelse med planlagt start på optag i sommeren 2019, for-
udsat godkendt institutionsakkreditering. 

 International fødevarekvalitet og sundhed (Master of Science in International 
Food Quality and Health) forankret ved Sino-Danish Center (SDC) i Beijing. Der er 
indsendt en ansøgning om prækvalifikation til fristen 1. februar 2018 med udbud 
fra 2019.  

 
FBO orienterede endvidere om varslingen af udvælgelseskriterier for optag på bachelorud-
dannelser fra 2020 og fremefter.  Fakultetsledelsen efterlyste yderligere informationer. 
Udvælgelseskriterierne er tilrettet hver enkelt uddannelse kan findes på hjemmesiden.  
(http://www.au.dk/uddannelse/ , oplysningerne kan findes ved at slå op på den specifikke 
bacheloruddannelse. Vælg bacheloruddannelser, indtast en uddannelse eller brug registe-
ret, tryk på Adgangskrav, tekst står nederst under overskriften ”varsling for optagelsen 
2020”).  
 
Nedenfor er givet et eksempel på udvælgelseskriterier varslet for en bacheloruddannelsen 
for 202o (gældende for matematik): 
 
”Varsling for optagelsen 2020 
 
Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier 
indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne: 

• Score fra adgangsprøven, samt 
• Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) 

 
Kvote 2 fag: 

• Matematik A” 
 

FBO orienterede endvidere om de nye varslede udvælgelseskriterier for kandidatuddannel-
ser, som giver mulighed for at sortere i ansøgningerne på basis af akademiske kvalifikationer.  
Udvælgelseskriterierne er ikke indført for ingeniøruddannelserne. Teksterne for de enkelt 
uddannelser kan findes på hjemmesiden. Nedenfor er angivet et eksempel på nye udvælgel-
seskriterier for kandidatuddannelser fra 2019 (matematik): 
 
”Udvælgelseskriterier 
Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt ad-
gangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.  
Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:  
 
Akademisk baggrund 

• Karakterniveau for bachelorgraden 
• Karakterer for relevante kurser* 

http://www.au.dk/uddannelse/
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• Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad 
  

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor abstrakt algebra, kom-
pleks analyse, differentialregning, elementær differentialgeometri/topologi og mål-og 
integralteori. 
  
Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet 
i karakterniveau.  
 
Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterud-
skrifter og kursusbeskrivelser.” 
 
CSJ orienterede om, at DTU etablerer en grisestald på Campus i Risø. Grisestalden ligger i 
umiddelbar nærhed af en af instituttets målestationer til måling af ammoniak. Det er ikke 
lykkedes, at få DTU til at ændre planerne, og der arbejdes nu med en teknisk løsning. NCN 
vil tage den mangelfulde hensyntagen til ST´s målestation op med prorektor på DTU. 
 
EOJ nævnte, at seniorforsker Peter Løvendahl, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, 
sammen med to andre forskere har modtaget Innovationsfondens Grand Solution pris.  
 
NCN oplyste, at prof. Ivan Damgaard, Institut for Datalogi, har fået Villum Kann Rasmus-
sens årslegat. Cristiano Spotti, Institut for Matematik har fået bevilling fra VILLUM FON-
DENs Young Investigator Programme og at prof. Jørgen Kjems, iNANO, modtager Novo 
Nordisk prisen 2018.   
 
NCN ønskede alle modtagerne til lykke. Han understregede, at tildeling af en pris er en vigtig 
anerkendelse af medarbejderne, og det er derfor vigtigt, at ledelsen gør en indsats for at ind-
stille medarbejderne til relevante priser.  
 
NCN roste for de flotte indsatser i forhold til Marie Sklodoska Curie Action, hvor 12 ud af i alt 
62 bevillinger går til ST.  Sidste år fik ST 5 stipendier. 
 
NCN, LHA og TST fremhævede mulighederne ved Future Emerging Technologies (FET) pro-
grammerne under H2020. NCN bad fakultetsledelsen om at give besked, hvis de får kend-
skab til, at der er nogle som arbejder med indspil til FET programme (FET Open, FET Proac-
tive og FET Flagships) 
 
KNI orienterede om debatten i pressen vedr. myndighedsrådgivningen. 
 
NCN fortalte, at daglig arbejdsmiljøleder på ST Jørgen Jespersen har gjort opmærksom på, 
at der er flere institutter som har deres egen politik/retningslinjer i forhold til gravides og 
ammendes arbejdsmiljø, men der er ingen fælles politik7retningslinjer på fakultetet. På næ-
ste FAMU møde bliver det drøfter om vi skal have en ST politik på området. 
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Ad 4. Årets tema’er på fakultetsledelsesmøder i 2018 
NCN indledte. For at sikre det faglige indhold og i højere grad sætte fokus på de strategiske 
initiativer på fakultetsledelsens møder er der udsendt et forslag til årets temaer i 2018. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget om temaer med følgende ændringer 

 Der fastlægges en drøftelse vedr. de tematiske centre d. 21.-22. september, incl en 
status fra centrene 

 Strategiske emner fremhæves således at de adskiller sig fra de øvrige emner 
 Computional Thinking tilføjes 
 Teknologi pagt tilføjes 
 Juridisk support tilføjes 
 International rekruttering og spouses tilføjes 
 Efter- og videreuddannelse tilføjes 

 
NCN opfordrede til at sende forslag til emner til forberedelsesgruppen bestående af SBN, 
MW, NCN og MFL. 
 

 
5.   Forslag til program til Folkemødet på Bornholm 2018 (Bilag) 
NCN orienterede om forslag til ST´s bidrag til Folkemødet på Bornholm. Det foreslås, at te-
maet bliver universiteterne som drivere af sustainable development goals, eksemplificeret 
ved vandteknologi og klima og koblet til de to tematiske centre WATEC og iCLIMATE cen-
trene.  
 
Der var tilslutning til temaerne. Desuden var der tilslutning til, at vi koblede os på initiativer 
i regi af regionen, fx omkring fødevarer samt Ingeniørteltet. 
 
Ad 6.  Entrepreneurship og Innovation v. FBO (25 min.) 
FBO fremlagde en model for arbejdet med Entrepreneurship og Innovation på ST. Modellen 

er udviklet i samarbejde med Rajiv V. Basaiawmoit. 
 

 Trin 1 indeholdende ekstra-curriculære aktiviteter med henblik på at skabe opmærk-
somhed, fx Case Competitions og summerschols. Den første fælles Case Competition 
på AU, AU Challenge, forløber her i foråret. 

 Trin2 er regulære (ECTS-givende) kurser i entrepreneurship som tilbydes alle ST 
studerende. Undervisningen er forankret i de faglige miljøer. Ideen er at koble entre-
preneurskab med det faglige. Der arbejdes pt med forslag om tre entrepreneurship- 
kurser inden for science i hhv.  materials-, bio- og digital- entrepreneurship. 

 Trin 3 består af avancerede kurser for fx ph.d.-studerende der allerede er involveret i 
start-ups. 

 
De var følgende bemærkninger til modellen 
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 Vigtigt at de studerende kan se relevans 
 Man kan overveje om der kan være et fælles del på tværs vedrørende entrepreneur-

ship 
 Den faglige forankring er en stærk idé 
 Det kan være en udfordring at få underviserne til at interessere sig for entrepre-

neurship og innovation 
 Nogle uddannelser lægger mere op til entrepreneurship end andre, fx it-produkt-

udvikling, hvor man har store projekter, hvor der leveres produkter. Man bør over-
veje at tilrettelægge entrepreneuship-undervisningen i forhold til det. 

 
Der var tilslutning til at fortsætte arbejdet med entrepreneurship og innovation ud fra ud 
fra den fremlagte model. 
 
7.  AU Spørgeskemaundersøgelsen: Kvalitet i ph.d. uddannelsen v. JESM  
JESM gennemgik resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalitet i ph.d.-forløb. Han 
fremhævede, at svarprocenterne er meget høje og undersøgelsen derfor må siges at være 
repræsentativ.  
 
Overordnet set går det godt med ph.d.-uddannelserne på AU. De ph.d.-studerende er til-
fredse med vejlederne og den vejledning de får. Der er stor tilfredshed med udlandsophold 
blandt de ph.d.-studerende, som har været afsted på udlandsophold. Der er 19% som svarer, 
at ”ja” til at de næsten altid eller ofte har stærke stress-symptomer. Andelen af de ph.d.-stu-
derende som føler sig næsten altid eller ofte stressede fordeler sig forskelligt på institutterne. 
Der kan eventuelt være en sammenhæng mellem følelsen af stress og mængden af pligtar-
bejde. 62% af de ph.d.-studerende på ST siger, at pligtarbejdet har et omfang, så det går ud 
over deres ph.d.-studium. Det er dog vanskeligt at fortolke dette ud fra undersøgelsen alene. 
 
Andelen af ph.d.-studerende, der føler sig næsten altid eller ofte stressede er steget. Dette var 
blevet drøftet på et møde for ph.d.-skolelederne, men der var ingen som kunne give en god 
forklaring på, hvorfor andelen er steget.  
 
Der var følgende kommentarer fra medlemmerne: 

 En institutleder fortalte, at der ses en sammenhæng mellem denne undersøgelse og 
den psykiske APV på instituttet, hvor det især er ph.d.- studerende og post doc, som 
føler sig stressede. 

 Forventningsafstemning omkring ph.d.-studiet er vigtig. Det er ligeledes vigtig at fo-
kusere på at sikre en god arbejdsplanlægning. 

 Det er vigtigt med et godt intro-forløb, hvor forventningsafstemning sker.  
 På et institut er man begyndt at mindske undervisningsbelastningen på de ph.d.-stu-

derende. 
 På et andet institut har man indført en proces, hvor der er en ansvarlig på instituttet, 

som har til opgave at tage rundt og tale med de ph.d.-studerende. Herved får de 
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ph.d.-studerende en mulighed for at give udtryk for problemer, som de måske ikke 
kan/har lyst til at dele med deres vejleder.  
 

Fakultetsledelsen arbejder videre med opfølgningen på undersøgelsen. 
 
8.  Opsamling MUS 
 
I lighed med sidste år samlede fakultetsledelsen op på de årlige medarbejderudviklings-
samtaler. NCN indledte og efterlyste fokuspunkter eller andet input fra forløbene på insti-
tutterne. 
 
Fakultetsledelsen orienterede hinanden om MUS og tiltag i relation hertil. Der blev bl.a. 
oplyst 
 

- at endnu et institut har taget muskskema.dk i brug og er begyndt at afholde en 
GRUS samtale som opstart til de individuelle MUS 

- at der er indført afholdelse af pædagogiske udviklingssamtaler (PUS) på nogle om-
råder af ASE 

- at der på et institut er indført dialogmøder med institutlederen uden deltagelse af 
mellemlederne 

- at der også afholdes særlige senior MUS på et institut 
- at man på nogle institutter bruger anledningen til at drøfte, hvad tiden bruges til, 

herunder status på bevillinger, publikationer etc. 
- at der er forskel på, hvem der afholder MUS med hvem. Nogle institutledere afholder 

selv MUS med alle VIP, mens andre institutledere kun afholder MUS med mellemle-
dere. 

 
Der vil på et senere tidspunkt komme en opgørelse i forhold til kompetenceudvikling. 
 
9. Persondataforordningen 
Birgit Rohde Roesen, chef for personalejura holdt et oplæg om persondataforordningen, hvor 
hun fortalte om hvilke initiativer der er taget på AU og gav et overblik over lovgrundlaget og 
de grundlæggende principper. 
 
Hun fortalte bl.a., at arbejdet på AU tilrettelægges i to spor dels for det administrative om-
råde, hvor der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, og dels for forskningsområdet, 
hvor der er nedsat en arbejdsgruppe. Pr. 1. marts tiltræder en dataprotection officer og der er 
ansat en projektleder. Der udbydes et kursus i god forvaltningspraksis og der arbejdes på at 
etablere et e-learnings system åbent for alle. 
 
Fakultetsledelsen var glade for at få gennemgået reglerne samt orientering om tiltag på AU 
og takkede mange gange for oplægget.    
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Der var i fakultetsledelsen en bekymring for, om vi er tilstrækkelige opmærksomme på re-
gelsættet. Det blev besluttet, at det skulle overvejes, om der kan udarbejdes retningslin-
jer/vejledning, som kunne tilgå medarbejderne. 
 
 
Ad 10.  Meddelelser 

a. Et samlet beredskabskoncept på AU (bilag) 
b. Tids- og procesplan NØM (bilag) 
c. vedtagne 7 normer 

 
Ad 11. Eventuelt 
- 
 
 
 


