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Fakultetsledelsesmøde d. 13. juni 2018 kl. 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 8 
 
 
 
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), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacob-
sen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Kurt Jensen (KJ), Jes Madsen (JESM), Lars H. An-
dersen (LHA), Søren Rud Keiding (SRK), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Dam-
gaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Kurt Nielsen (KNI), Hanne Bach Clausen (HBC) og Niels Halberg (NH). 
 
 
 
 
Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 

Herunder nye mødedatoer (bilag) 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
4. ØR 1 (bilag) 
5. Ny Økonomimodel 
6. Global Council v. SRK (bilag) 
7. Ledelsesseminar v. NCN (bilag) 
8. Studietur v. NCN 
9. Computional thinking in education v. FBO 
10. Forskning (bilag) 

a. Tema: High impact v. SRK 
b. DG og Villum investigator v. SRK  

11. Alumne v. SRK (bilag) 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
12. Meddelelser 

a. Indstilling til æresdoktorer 2019 (bilag) 
13. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra økonomipunkt: Bevillingsreform på 
uddannelsesområdet. Punktet skal behandles, da det har betydning for budget 2019-2022. 

 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 3. maj 2018 blev godkendt. 
 
2. Opfølgning: 

b. To-do listen (bilag) 
NCN mindede om, at fakultetsledelsen tidligere har aftalt, at holde hinanden orienteret om  
ny ansættelser af VIP.  Institut- og centerlederne skal derfor ved ny ansættelser af VIP  
sende en mail til Charlotte Sand med en kort beskrivelse af pågældendes CV og forsknings- 
områder. 
 
NCN spurgte til status ift. synergipakker. Fakultetsledelsen besluttede, at opslaget skal ud  
inden sommerferien og med ansøgningsfrist d. 15. august. Fakultetsledelsen opfordrede til,  
at det tydeligt fremgår, hvor stor puljen er. 
 
I forhold til punktet om regler omkring undervisningssprog på bacheloruddannelsen oriente-
rede FBO om, at han sender en beskrivelse til både institutlederne og de uddannelsesansvar-
lige omkring reglerne for hvad der må være af engelsksprogede kurser på bacheloruddannel-
sen.   
 
3. Nyt fra medlemmer 
NDH redegjorde nærmere for ændringer i elev ordningen som får virkning fra 2018. ST får 
fremadrettet i april måned at vide, hvor stor ST’s kvote af helårselever er. Fakultetsledelsen 
besluttede, at ST gerne vil beholde det samme antal som hidtil, da antal og interesse fra insti-
tutterne har passet sammen hidtil. Hertil kommer, at det er en samfundsforpligtelse at tage 
elever. 
 
Mødestrukturen for fakultetsledelsen i 2019 blev drøftet. 
Fakultetsledelsen besluttede: 

 At ændre mødetidspunkterne, så fakultetsledelsesmøderne i 2019 holdes i tidsrum-
met 11.00 – 15.30 i 2019 og frem. Der må ikke serveres frokost, men en let forplej-
ning.  

 Når der afholdes heldagsmøder skal de ikke starte 8.30 da det kræver en overnatning 
for de mødedeltagere der kommer fra Sjælland. Møderne skal starte kl. 09.00 og 
slutte senest kl. 18.30. 

 
Søren Klit Lindegaard er med virkning fra 1. juni 2018 ansat som PA for NCN. Fakultetsle- 
delsen tilsluttede sig, at SKL fremadrettet deltager ved fakultetsledelsesmøderne, så han kan  
sikre opfølgning mellem møderne. 
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NCN orienterede om, at Åse Pedersen er stoppet som tillidsrepræsentant for TAP og at  
og Lotte Thue har overtaget posten. 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
4. ØR 1 (bilag) 
NCN orienterede om ØR1. Forskellen mellem det ST har budgetteret og resultatet af ØR1 
er et overskud på ca. 1,4 mio. kr., hvilket må betegnes som et mindre ændring helheden ta-
get i betragtning. ST opererer med langsigtede budgetter, hvilket giver mulighed for at 
følge udviklingen løbende og justere undervejs. 
 
5. Ny Økonomimodel 
Et af de største projekter Fakultetsledelsen på ST har arbejdet med igennem de seneste to 
år – ny økonomimodel – ved at nå en afslutning.  

 
Peder Damgaard opsummerede, at Fakultetsledelsen tilbage i januar 2018 godkendte prin 
cipperne for modellen. Omkring påske gav Peder Damgaard en præsentation af modellen  
for Akademisk Råd og FSU. Efterfølgende var Peder og NCNpå rundtur for at informerer  
LSU’erne og institutledelserne – det skete ved et møde på hver af de tre lokaliteter: Århus, 
Flakkebjerg og Foulum.   
 
Herefter har der været mulighed for drøftelse af NØM i de lokale LSU’er og institutledelser.  
 
Fakultetsledelsen konkluderede at der ikke er er fremkommet opmærksomheds 
punkter eller bemærkninger i forbindelse med de lokale drøftelser. 
 
Fakultetsledelsen drøftede de overordnede principper for de sidste udeståender ift. NØM. 
Modellen skal sikre transparens og øget incitament. Inden Fakultetsledelsen træffer endelig 
beslutning er der behov for, at fakultetsledelsen ser konkrete tal og beregninger. 

 
Fakultetsledelsen konkluderede, at den på sit sidste møde inden sommerferien d. 5. juli 2018 
skal tage den endelige beslutning til NØM, således at modellen kan besluttes som grundlag til 
de fremadrettede budgetter. 
 
6. Global Council v. SRK (bilag) 
Fakultetsledelsen nedsatte i september 2017 Global Council (SRK, MW SBN, FBO, TST), for  
at sikre et styrket strategisk ledelsesfokus på ST’s internationale profil og konkurrenceevne.  
 
Global Council fik specifikt til opgave at iværksætte og proceslede 9 strategiske globale 
initiativer. De respektive SGI’er har haft hver deres arbejdsgruppe / forum, med tilknyttet  
sekretærbistand fra ST sekretariatet.  
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Grupperne har i perioden november 2017-juni 2018 udviklet handleplaner, herunder af-
grænset formål, målsætninger, tidsplan og ressourceafklaring. En enkelt SGI er besluttet 
nedlagt (International University Partnerships). 
 
Fakultetsledelsen skal nu drøfte indhold og implementering for de 8 Strategiske globale 
initiativer (SGI’er).  
 
Formændene (med undtagelse af HBC og KNI) for SGI’erne gav hver en kort præsentation  
af status. Fakultetsledelsen tilsluttede sig de initiativer hver SGI ønske igangsat.  

 
Hermed er 1. etape af ”From local to Global” afsluttet og samtidig er starten på implemen- 
teringen af de 8 SGI’er sat i gang.   

 
7. Ledelsesseminar v. NCN (bilag) 
Fakultetsledelsen drøftede udkast til program for fakultetsledelsens årlige seminar.  
Det overordnede tema for dette års seminar er de interdisciplinære tematiske centre. 
 
Der vil være en præsentation af og status for alle centre ved centerlederne. Fakultetsledelsen  
vil som optakt til seminaret modtage en skriftlig status for centrene, der tager udgangspunkt  
i centrenes 1) faglige plan og 2) årlige rapport. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget. 
 
8. Studietur v. NCN 
NCN understregede indledningsvist, at fakultetsledelsen har haft stor gavn af tidligere stu-
dieture. NCN foreslog mulige destinationer for den næste studietur for fakultetsledelsen som 
alle er institutioner, som er stærke på forskning, innovation og internationalisering. Planlæg-
ningen af den næste studietur skal ske med afsæt i, at studieturen skal fungere som en forlø-
ber for fakultetsledelsens kommende strategiarbejde (2020-2024). 

 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Der kan være nogle SGI grupper som har fundet andre universiteter, som de mener 
ST kan lære noget af/har gjort det vi gerne vil.  

 ST’s Erhvervs samarbejdsstrategi kunne være et emne for studieturen. 
 
Det blev besluttet, at fakultetsledelsen indsender forslag og ideer til NCN. Forslagene bliver 
gennemgået med henblik på en vurdering af, hvad der er interessant for ST for hver af de fo-
reslåede institution.   
 
9. Computional thinking in education v. FBO 
Fakultetsledelsen skulle drøfte forslag om en pulje til udbredelse af digitale kompetencer på 
alle ST’s uddannelser.  
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Baggrunden er AU’s digitaliseringsindsats som består af 4 faser. Første fase er igangsat 
med oprettelse af en uddannelse i datavidenskab samt øget optag på datalogi. Anden fase 
består i en styrket og mere målrettet udbredelse af digitaliseringskompetencer på alle AU’s 
uddannelser. Anden fase er endnu ikke igangsat. 

 
For at være på forkant med fase 2, oprettes der på ST en pulje, som kan søges af  
uddannelser, der ønsker at afprøve konkrete koncepter/formater, der kan være med til at  
udbrede digitale kompetencer.  Det er besluttet, at der afsættes 200.000 kr. i en sådan  
pulje med henblik på at tildele finansiering til to projekter. Puljen finansieres indenfor  
dekanatets råderum. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget. Puljen annonceres inden sommerferien med an-
søgningsfrist hurtigst muligt, så indsatsen kan startes op allerede i år. Midler kan anvendes 
E2018/F2019. Der skal alene indsendes korte interessetilkendegivelser per mail.  
 
10. Forskning (bilag) 

a. Tema: High impact v. SRK 
SRK pointerede, at målinger viser, at AU ST har en faldende impact.  
 
Fakultetsledelsen drøftede følgende tiltag til opnåelse af øget impact: 

a. Rekruttering.  De nye normer for rekruttering sikrer fortsat fokus på kvalitet for 
 nye medarbejdere på ST. Gør vi nok for at give dem gode arbejdsbetingelser ved starten på  
deres forskningskarriere?  
        b. Internationalt samarbejde med de bedste udenlandske universiteter er en afgørende 
faktor i bestræbelserne på at øge forskningskvaliteten og dermed impact. Der er god indika-
tion for, at artikler skrevet i samarbejde med internationale universiteter giver anledning til 
flere citationer. Internationalt forskningssamarbejde giver adgang til unikke forskningsinfra-
strukturer, skaber netværk og konsortier, giver mulighed for ophold i forbindelse med sab-
baticals og Ph.D. uddannelser og giver mulighed for at invitere udenlandske forskere til Aar-
hus (se nedenfor). Gør vi nok og hvad kan vi yderligere gøre? 
          c. Adjungering af internationale topforskere, for at øge muligheden for styrkelsen af in-
ternationalt samarbejde. Health-fakultetet har igangsat en strategisk proces, hvor internatio-
nale topforskere (fra et TOP100 universitet) tildeles titlen ”adjungeret professor”. Skal vi på 
ST overveje noget tilsvarende? 
          d. Fortsat fokus på publikationer i tidsskrifter med høj impact.  Fastholdelse af de lo-
kale initiativer, der blev igangsat i 2017. 
 
Fakultetsledelsen konkluderede: 
Alle institutledere skal støtte deres respektive forskningsudvalg som arbejder meget med 
high impact. Forskningsudvalget må gerne være konkrete og oplyse ledelsen om, hvad udval-
get har tænkt sig at gøre. 
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Forskerne skal publicere de bedste steder og ikke bare publicere. Nogle har forskere har 
mere fokus på antal publikationer, i stedet for hvor de publicerer. 

 
b. DG og Villum investigator v. SRK  

Villum Investigator  
Villum Investigator uddeles hvert 2. år. I 2017 fik AU 2 af 11 bevillinger, dvs. en andel på  
18%. Næste deadline er 5. september 2018. I forbindelse med næste ansøgningsrunde  
forventes det at der uddeles 400 mio. kr.  
 
Processen er følgende:  

• 5 September 2018: Deadline for applications 
• 22 December 2018: Rejection or invitation to interview 
• 9 January 2019: Peer reviews are forwarded to the selected applicants 
• 17 January 2019: Deadline for applicants' comments on peer reviews 
• 5-7 February 2019: Interviews for the selected applicants 

        • 15 March 2019: Rejection or approval of grant 
 
Villum Investigator programmet er for forskere, der har demonstreret betydelig originalitet  
og excellente forskningsresultater. Bevillingen løber over 6 år, hvorefter ansøgere kan gen 
ansøge. Den totale bevillingssum er 20-40 mio. DKK, inkl. opstartsomkostninger, og en  
andel heraf kan anvendes til administrativ support. Forskningen skal foretages på en dansk  
forskningsinstitution.  

 
SRK orienterede om, at der på ST vil være følgende support  
• ST’s koordinatorteam (videnskabelige koordinatorer og FSE) anbefaler, at ST ved VI udby 
der feedback ved invitation til interview. Det kan overvejes om der skal tilbydes feed back ift.  
selve ansøgningen også. I så fald vil det være 14 dage før ansøgningsfrist. 
• Videnskabelige koordinatorer og FSE står til rådighed ved behov for sparring 
 
KJ orienterede om, at Computer Science har gode erfaringer med at FSE er behjælpelig med 
at udarbejde støttebrev. Det er vigtigt ikke at undervurderer betydningen af støttebreve. 
 
DG 
ST’s andel af DG bevillinger svinger mellem 8 og 50%. I seneste runde blev der registeret 20  
ansøgere hos FSE’s ST team. Fire forskere blev inviteret til interview. To fik bevilliget DG  
Center.   
 
Første maj 2018 offentliggjorde Danmarks Grundforskningsfond sit 10. opslag til Centers of  
Excellence. Der vil blive uddelt godt en milliard kroner til centre, der skal fungere i perioden  
2020-2030. Samme dag afholdt DG informationsmøde om opslaget på AU. Som det eneste  
universitet i Danmark afholdt AU anden maj en-til-en sessioner mellem særligt interesse 
rede forskere og DGs direktør Søren-Peter Olesen. Ni forskere benyttede sig af denne mulig 
hed – heraf tre fra ST. 
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Processen er følgende: 
        • Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser er 1. november 2018, kl. 12.00. 

• Medio februar 2019 – DG inviterer udvalgte forskere til at indsende fuld ansøgning      
       med forventet deadline 25. april 2019. 
• Forventet september og primo oktober – interview med potentielle centerledere. 

        • Primo oktober 2019 – DGs bestyrelse træffe endelig beslutning. 
• Efterår/vinter 2019-20, kontraktforhandlinger mellem DG og værtsinstitutioner. 

 
På ST vil der være følgende support: 

• FSE og videnskabelige koordinatorer tilbyder ansøgningsbistand  
• Dekanatet tilbyder feedback på fase 2 ansøgninger.  
• FSE arrangerer sammen med fakultetet interviewtræning for alle AU deltagerne 
med hjælp fra tidligere og nuværende centerledere samt tidl. medlemmer af DG’s be-
styrelse.  

 
SRK pointerede, at i forhold til ERC grant er det gode CV adgangsbilletten til at komme 
igennem første runde, mens den gode projektbeskrivelse og nyhedsværdien er adgangsbillet-
ten til af få bevillingen hjem. Institutlederne har en opgave bestående i, at få de forskere der 
har potentialet motiveret til at søge. 
 
NCN tilføjede, at Novo fonden har varslet med en ny strategi og de har mange midler til ud-
deling. Det skal der være opmærksomhed omkring.  
 
Fakultetsledelsen besluttede, at alle FTP ansøgninger fremadrettet skal sendes til SRK til  
Gennem læsning. Der kommer en beskrivelse af processen efter sommerferien.  
 
11. Alumne v. SRK (bilag) 
Fakultetsledelsen besluttede, at i stedet for en fast alumnedag på ST, bliver det en fleksibel 
ordning, således I 2019 afholdes alumnedag i løbet af april måned.  
 
12. Meddelelser 

c. Indstilling til æresdoktorer 2019 (bilag) 
NCN gjorde opmærksom på at der er en frist d. 27. august for indstilling af kandidater.  
 
13. Eventuelt 
NCN orienterede om, at dette var sidste fakultetsledelsesmøde for LHA som fratræder som 
institutleder på Fysik og Astronomi med virkning fra d. 1. juli 2018. 
 
  
 
 


