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gade 3, 8000 Aarhus C 
Fakultetsledelsesmøde nr. 1 
 
 
 
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), Kaj 
Grønbæk (KG), Jes Madsen (JESM), Ulrik Ingerslev Uggerhøj (UIU), Søren Keiding (SRK), Kurt Nielsen 
(KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Søren Klit 
Lindegaard (SKL). 
Afbud: Charlotte Sand (CS), (NCN, PH og HB forlod mødet ca. kl. 13.30) 
Gæst: Steffen Longfos, pkt. 5 
  
 
DAGSORDEN 
 

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

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

 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 

4. Strategi 
a. Status på evalueringsprocessen 

5. Alternativer til Dropboks v. Steffen Longfors, AU IT 
6. Fundraising 

a. Drøftelse af FSE understøttelse 
b. ST status 

7. Tenure track (bilag) 
8. Internationale kandidatstuderende: Revideret proces for behandling af ansøgnin-

ger (bilag) 
9. Måltal for projektorienterede forløb og specialer i samarbejde med virksomheder 
10. Forslag til emner 2019 (bilag) 
11. Forskningsfrihed – opfølgning på undersøgelsen  

 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 

12. Meddelelser 
a. Genderkonference 8. marts 
b. Nyt lønaftalekatalog  
c. Ændring af Ligebehandlingsloven 

13. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. NCN oplyste, at han måtte forlade mødet ca. kl. 13.30, hvoref-
ter JESM overtager mødeledelsen. 
 
Fakultetsledelsen godkendte referatet fra mødet d. 13. december 2018. 

 
 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
NCN bemærkede at punktet vedr. deltagelse i KIC bør tages op igen snart. NCN opfordrede 
til at melde ind vedr. nye ansættelser som aftalt. 
 
 
3. Nyt fra medlemmer 
JESM gjorde opmærksom på invitationen til at deltage i Genderkonference d.  8. marts 2019, 
jf. pkt. 12a. Han gjorde endvidere opmærksom på, at der var udsendt mail med indkaldelse af 
forslag til EliteForsk-pris med fristen d. 6. marts 2019. 
 
SRK nævnte, at der har været overvældende interesse for AU’s bæredygtigheds konference d.  
4. februar 2019, hvorfor det har været nødvendigt at sige nej til 150 samt afvise flere forske-
res forslag om standere. 
 
KNI oplyste, at Det Kgl. Bibliotek vil besøge alle institutter/institutlignende centre. Han un-
derstregede, at der er indgået aftale om leverancer fra biblioteket og opfordrede til at holde 
fokus på kerneydelserne. 
 
NCN og KNI havde deltaget i et senior VIP møde i Foulum, hvor der fremkom nye perspekti-
ver/sigtelinjer. Det havde været et godt møde med flere indspil om samarbejde på tværs. 
Dette kan tages med videre i de kommende drøftelser på mødet d. 21.-22. marts. 
 
FBO oplyste, at der vil blive iværksat en Facebook kampagne rettet mod de personer, som 
har holdt sabbatår for at gøre opmærksom på de nye adgangskrav (7+7). 
 
 
4. Strategi 

a. Status på evalueringsprocessen 
NCN orienterede om status på evalueringsprocessen. 
Der er nu 9 paneler, som er fuldt besatte, og hvor formanden har accepteret. Programmerne 
for disse paneler er godkendte. Der arbejdes på at få det sidste medlem til tre paneler på 
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plads. Herefter kan de udpegede kontaktpersoner gå i gang med at hjælpe med rejser og 
hotel mv. i forhold til panelbesøgene. 
 
Nøgletal til brug for selvevalueringsrapporterne er udsendt fra sekretariatet. Et udkast til 
baggrundsdokument var udsendt til mødet. Der var følgende bemærkninger til baggrunds-
dokumentet; 

- overvej om der skal stå mere om Inano og Birc 
- overvej beskrivelse af STLL 
- tal vedr. indtægter på myndighedsområdet bør tjekkes 
- der mangler beskrivelse af stillingen som seniorforsker 
- overvej at beskrive organiseringen af det administrative område  
- overvej beskrivelse af komiteer/udvalg på institut-, fakultet- og universitetsniveau 
- overvej beskrivelse af europæisk/internationalt fundinglandskab 

 
Dokumentet vil blive tilrettet og udsendt snarest muligt efter mødet.  

 
 

5. Alternativer til Dropboks v. Steffen Longfors, AU IT 
Steffen Longfors, AU IT holdt oplæg om alternativer til dropboks. Han oplyste, at på AU vil 
Office 365 blive implementeret. Office 365 har drop-boks lignende funktioner samt flere an-
dre funktioner, herunder en SharePoint-løsning. Der vil bl.a. være mulighed for at dele mate-
riale, holde videomøder, arbejde på fælles dokumenter, chatte mv.  Der vil desuden være mu-
lighed for at tilgå fra forskellige enheder. For at systemet bliver funktionel på AU skal der ske 
en flytning af mailservere og filer til skyen, hvilket vil ske i løbet af 2019. Der vil komme flere 
oplysninger og en plan for implementering i løbet af foråret. Indtil videre anbefales en 1:1 
brug – senere vil der blive åbnet for teams/grupper. 
 
Fakultetsledelsen foreslog, at man som et pilotprojekt lod nogle forskere arbejde med syste-
met for at afklare muligheder og problemstillinger, herunder eventuelle problemstillinger i 
forhold til at arbejde med eksterne parter i systemet. Det blev understreget, at det var vigtigt 
at kunne arbejde offline i systemet samt at eksterne parter skal kunne logge på uden au-id. 
Steffen Longfors lovede at undersøge dette. 
 
 
6. Fundraising 

a. Drøftelse af FSE understøttelse 
SRK indledte drøftelserne. Universitetsledelsen havde bedt om fakulteternes tilbagemelding 
på en brugerundersøgelse som FSE (forskningsstøtteenheden) udførte i 2018. Der var udar-
bejdet et udkast til svar fra ST til mødet. Det centrale var, at der skal være faglig og ledelses-
mæssig nærhed af forsknings/fundingstøtte - også af hensyn til at støtten bliver koordineret 
med de faglige strategier - og at støtten skal være koordineret. Det er institutternes behov, 
der er det centrale.  
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Fakultetsledelsen tilsluttede sig udkast til svarbrev vedr. brugerundersøgelsen af FSE. 
 

Det var foreslået at etablere en koordinationsudvalg på ledelsesniveau mellem ST og FSE. 
Der var tilslutning til dette forslag, idet det blev understreget, at det er institutternes behov 
som skal være i fokus, og at der skal være mulighed for at differentiere og tilpasse ydel-
serne. 
 
        

c. ST status 
NCN orienterede. Han understregede, at det i december var blevet konstateret, at der var 
et stagnerede hjemtag, og at fundraising derfor måtte sættes på dagsordenen. NCN takkede 
for de indsendte indspil til øget fundraising, og foreslog, at der på et kommende møde af-
sættes 3 timer til i fællesskab at beslutte, hvad der skal gøres, herunder drøfte en handle-
plan for fundraising og udveksle bedste praksis. Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget, 
og det blev aftalt, at dekanatet skulle udpege en eller flere til at fortælle om, hvad der gøres 
på institut/centerniveau med henblik på at blive gensidigt inspireret. Det blev endvidere 
besluttet, at de indsendte forslag skulle udsendes til alle i fakultetsledelsen til brug for de 
kommende drøftelser. 

 
 

7. Tenure track (bilag) 
JESM gjorde rede for baggrunden for det udsendte forslag til revision af tenure track doku-
menterne.  Fakultetsledelsen havde nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til en re-
form af STs tenure track. Arbejdsgruppens reformforslag blev drøftet og godkendt ved to fa-
kultetsledelsesmøder i efteråret 2018 (2. oktober og 1. november). Det er disse reformforslag, 
der nu er blevet implementeret i dokumenterne vedr. tenure track. 
 
JESM understregede, at det foreliggende dokument vedr. forventningsafstemning med 
tenure track kandidaten er et generisk dokument, som det enkelte institut selv skal tilpasse. 
Der lægges i dokumentet op til at tenure track kandidaten forventes 
1. at etablere og lede sin egen selvstændige forskningsgruppe, bl.a. ved at hjemtage person-

lige eksterne bevillinger. 
2. at opnå tydelig profilering af egne og egen forskningsgruppes resultater bl.a. igennem sig-

nifikant international publiceringsaktivitet. 
3. at vise en væsentlig selvstændig profil inden for vejledning, samt undervisning og/eller 

(hvor det er relevant) rådgivning 
4. at vise talent for samarbejde 
 
Der blev spurgt ind til, hvad der menes med en forskergruppe, og det blev aftalt, at dette bør 
forventningsafstemmes på det enkelte institut.  
 
Fakultetsledelsen fandt det uhensigtsmæssigt, at tenure track adjunkter ikke kan være hoved-
vejledere for ph.d.-studerende. JESM ville tage dette op igen via Danske Universiteter, og 
lægge op til, at dette kan ske fra midten af tenure track perioden.  
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Fakultetsledelsen fandt det uhensigtsmæssigt, at institutleder både skal være formand for 
evalueringsudvalget og bedømmelsesudvalget. Det blev aftalt, at institutleder ikke skal være 
formand for evalueringsudvalget. Dette vil blive tilrettet i dokumentet. Det blev aftalt at 
eventuelle ændringer til teksten sendes til sekretariatet. 
 
Med ovenstående bemærkninger og ændringer blev dokumenterne godkendt. Dokumen-
terne skal herefter drøftes med Akademisk råd og FSU førend endelig vedtagelse i fakul-
tetsledelsen. 
 
 
8. Internationale kandidatstuderende: Revideret proces for behandling af 

ansøgninger (bilag) 
FBO orienterede om proceduren for optag af internationale studerende i 2019. Regeringen 
har indført en justering af engelsksprogede uddannelser. På ST betyder det, at der ikke 
kommer en reduktion af studiepladser, og der må således optages cirka det samme antal i 
2019, som der blev optaget i 2018. Processen er noget kompliceret. ST skal melde ind, hvor 
mange pladser til non-eu borgere vi forventer. Erfaringsmæssigt ved vi, at der er mange 
ansøgere, men kun få af dem ender med en studieplads hos os. De uddannelsesansvarlige 
er involverede i processen. 
 
Fakultetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
9. Måltal for projektorienterede forløb og specialer i samarbejde med virk-

somheder 
Fakultet er i forbindelse med universitetets rammekontrakt blevet bedt om at fastlægge mål-
tal for projektorienterede forløb og specialer i samarbejde med virksomheder for 2019-2021. 
Følgende måltal var blevet foreslået, 
 

 Baseline 2019 2020 2021 
Projektorienterede forløb 14 25 35 45 
Specialer 55 65 75 85 

 
FBO orienterede om, at der i 2019 indføres et kursus "erhvervsprojekt" på alle uddannelser, 
hvilket giver de studerende mulighed for at lave projektorienterede forløb i samarbejde med 
erhvervslivet samt sikrer en entydig registrering af antallet af disse forløb.    
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig de foreslåede måltal. 
 
10. Forslag til emner 2019 (bilag) 
På sidste møde i fakultetsledelsen blev det aftalt, at alle skulle overveje  
emner til drøftelse på fakultetsledelsesmøder i 2019. 

 
Til mødet forelå følgende forslag til emner: 
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Strategi 
Rekruttering – status (kvinder, hjemtag af bevillinger etc.) 
Frafald (fastholdelse) 
EDU-it 
Plan for internationale full degree studerende 
Politik for sabbaticals 
Tenure track professor 
Modtagelse af nyansatte 
International evaluering af ph.d.-skolerne 
Opfølgning/afrapportering på synergiprojekter 
Opfølgning på alumnedage 
Aftale med virksomheder på uddannelsesområdet 
Rekruttering af top-talent 
Kvalitetssikring af myndighedsrådgivning 
Innovation/iværksætteri 
Entreprenørskab, undervisning 
Bibliotek 
Erhvervssamarbejde 
Samarbejde med kommuner 
Fundraising, handleplan 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslagene med tilføjelse af emnerne ”løndannelse” og ” kva-
litetssikring på myndighedsområdet”. Desuden blev der ønsket en opfølgning på arbejds-
gruppens forslag til sprogpolitik”. Det blev aftalt, at der skulle være drøftelser med dekanatet 
vedr. den videre proces.  
 
 
11. Forskningsfrihed – opfølgning på undersøgelsen  
JESM orientrede om debatmødet d. 28. januar 2019 om forskningsfrihed. Undersøgelsen af 
forskningsfriheden viste, at der var ca. 190 medarbejdere, som følte sig under pres. Det er 
forskere fra alle fire fakulteter, som oplever pres på deres forskningsfrihed. Dette skal tages 
alvorligt. Vi skal følge op på undersøgelsen og forebygge, at det sker. Formændene for de fire 
akademiske råd, har sammen med universitetsledelsen og fælles TR udarbejdet forslag til en 
række initiativer, der skal støtte op om forskningsfriheden. Det er bl.a. forslået, at der etable-
res en uafhængig forskningsambassadør på hvert fakultet.  
 
Fakultetsledelsen var enige i behovet for at gøre en indsats for, at medarbejderne ikke skal 
føle pres på forskningsfriheden. På baggrund af undersøgelsen er det ikke muligt at hjælpe i 
de konkrete tilfælde, hvorfor fakultetsledelsen vil afvente beslutningen i universitetsledelsen 
omkring opfølgningen på undersøgelsen. Skulle der inden universitetsledelsen træffer beslut-
ning opstå ønsker om opfølgning lokalt, vil dette selvfølgelig blive efterlevet.  
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Det blev nævnt, at man som medarbejder kan henvende sig til sin institutleder, og at man 
også har mulighed for at henvende sig til sin TR, hvis man oplever problemer. 
 
 
12. Meddelelser 

a. Genderkonference 8. marts 
b. Nyt lønaftalekatalog  
c. Ændring af Ligebehandlingsloven 
 

Fakultetsledelsen tog meddelelserne til efterretning. 
 
 
13. Eventuelt 
 
- 


