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Fakultetsledelsesmøde d. 12. april 2018 kl. 15.45 – 17.15 
AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr.5 
 
 
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), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Kurt 
Jensen (KJ), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Søren Rud Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), 
Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 
 
 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter:  
Drøftelses-/beslutningspunkter 
 
4. Godkendelse af ændringer i Vejledninger for ansættelse af VIP på ST (bilag) 
5.     Akkreditering v. FBO (Bilag) 
6.    ReAp-kvartalsrapporten for Q1 2018 og kommende calls v. SRK (bilag)    
7.    Opsamling persondataforordning 
8.    Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 14. marts 2018 blev godkendt. 
 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
Ingen bemærkninger. 
 
3. Nyt fra medlemmer 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Godkendelse af ændringer i Vejledninger for ansættelse af VIP på ST (bilag) 
På sidste fakultetsledelsesmøde blev forslag til implementering af de 7 normer  
for rekruttering af fastansatte VIP på ST drøftet og fakultetsledelsen tilsluttede sig  
ST’s redegørelse til universitetsledelsen.  
 
For nogle af normerne gælder det, at implementering på ST kan ske uden videre, mens andre  
forudsætter at der foretages ændringer i ST’s ansættelsesproces, og dermed i fakultetets  
vejledninger for ansættelser af VIP.  
 
HR-ST har derfor tilrettet ST’s vejledninger for ansættelser af VIP samt Kriterier for varig an-
sættelse. Materiale var udsendt som bilag. 
 
NCN understregede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at implementering af de 7  
normer gælder for nye opslag efter 1. maj 2018. 
 
Fakultetsledelsen godkendte ændringerne og havde følgende supplerende bemærkninger: 
 

 Ansættelsesudvalg: Skal der være en med fra myndighedsområdet i ansættelsesud-
valg til besættelse af stillinger på det område? JESM bemærkede hertil, at  
det må der gerne være, men det er ikke et krav. 

 Skal A,B,C kriterie papiret suppleres med et uddybende skriv? JESM supplerede med 
at henvise til, at A,B,C papiret er nærmere beskrevet i template for bedømmelser. 
Det skal overvejes om der er behov for en uddybning. 

 Generelt ift. rekruttering. Andre universitetet laver opslag så der opslås flere stillin-
ger fx et opslag som indeholder 3 stillinger:  Professor, tenure track og lektor. Det gi-
ver anledning til spørgsmål som fx, om man må lade være med at ansætte, hvis der 
er kvalificerede ansøgere?  Det skal overvejes om det er den rigtige strategi. 

 
5.   Akkreditering v. FBO (Bilag) 
AU fik i juni 2017 betinget positiv institutionsakkreditering. I forlængelse heraf blev der  
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igangsat en proces for genakkreditering. FBO gav en status på denne proces, som følger  
nedenstående tidsplan for genakkreditering 
1. marts AU indsender selvevalueringsrapport  
5. april  AI sender brev med audit trails til AU  
26. april AU indsender audit trail-materiale til IA  
30. maj/1. juni Akkrediteringsbesøg på AU 
4.-25. september Rapportudkast i høring på AU  
28. november Rådsmøde    
 
AU er godt i gang og håber på fuld akkreditering. 
 
FBO orienterede endvidere om, at Akkrediteringsinstitutionen har sendt brev med audit  
trails til AU. Der er to uddannelser på ST som er udtaget: 
Computer Science - kandidatuddannelse  
Matematik bacheloruddannelsen på ST 
 
6. ReAp-kvartalsrapporten for Q1 2018 og kommende calls v. SRK (bilag)  
SRK understregede, at ReAp er et nyttigt redskab i forhold til at få status på ekstern funding.  
 
Der er et fald på 25 % i år ift. de to tidligere år i første kvartal, men det kan der være flere for-
klaringer på bl.a. uddelingstidspunkt. 
 
ST fastholder de processer der er iværksat ift. at få ansøgninger kigget igennem, da det ser ud  
til at have en positiv effekt. 
 
Hvis ST skal have flere eksterne bevillinger eller bare holde niveauet, skal der sendes flere  
ansøgninger. SRK understregede i den forbindelse, at fortsættelse af igangværende forskning 
ikke er vejen. Forskerne skal derimod bruge tid på deres projekter og beskrive det tydeligt i 
ansøgningerne.  
 
NCN tilføjede at tallene i ReAp er lidt bekymrende og opfordrede derfor institutlederne til at  
sikre at forskerne søger de rigtige fonde og have særligt fokus på de private fonde da meget  
tyder på, at de ekspanderer.  
 
Computer Science har etableret en ordning, som sikre at der er mentorer på alle ansøgninger.  
Det er mentorer fra andre fagområder der læser ansøgningen, da den enkelte forsker skal  
Være i stand til at beskrive sit projekt, så andre kan forstå det. Ordningen betyder samtidig at  
forskerne kommer i gang med at lave ansøgninger tidligere. Fakultetsledelsen konkluderede,  
at det skal overvejes om der skal etableres en lignende ordning med medlæsning/mentoring  
på tværs af hele ST. 
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7. Opsamling persondataforordning 
Der er fortsat usikkerhed omkring hvordan håndteringen af den nye persondataforordning 
skal foregå. NCN pointerede, at der er behov for generelle retningslinjer fra AU centralt. 
Rådgivningen skal komme centralt fra. Dekanatet vil derfor gøre anmode universitetsledel-
sen om at komme med generelle retningslinjer. 
 
8. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


