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AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Fakultetsledelsesmøde d. 14. december 2017 kl. 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 12 
Efter mødet er der middag i Kemisk Kantine 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), 
Erik Steen Kristensen (ESK), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Jacob Schach Møller, 
Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle 
Williams (MW), Niels Halberg (NH), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA),  
Kurt Jensen (KJ), Søren Rud Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løy-
che (MFL) og Charlotte Sand (CS). 
 
 
Afbud: Hanne Bach Clausen (HBC) og Erik Østergaard Jensen (EØJ) 

 

 
 
DAGSORDEN 

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

a. To-do listen (bilag) 
3. Personale 

a. Lønforhandling 2018 
4. Årlig strategiopfølgning og afrapportering  
5. Fastholdelse og frafald (bilag) 
6. Nyt optagelsessystem 

a. Form på det fagnære program samt status ift. adgangsprøver i 2018 og 2019 
        b. Revidering af varsling vedr. udvælgelseskriterier i kvote 2 
7. Økonomi (bilag) 
8. Ny proces for kursuskatalog (bilag)  
9. Open Science v. Kim Daasbjerg 
10. Høring af AU’s strategiske rammekontrakt (bilag) 
11. Nyt fra medlemmer 
12.  Meddelelser 
        a. Ændring af hidtidig praksis på ST vedr. tillykke- og takke breve ved til- og fratrædelser  
            med henblik på forenklede og mere ensartedet opgaveløsning (bilag) 
        b. Ændring af hidtidig praksis for jubilæum med henblik på forenkling og modernise- 

    ring af opgaverne (bilag) 
        c. Akademiet for Tekniske Videnskabers (ATV) ’Science & Engineering’ projekt (bilag) 
        d. APV 2019 (bilag) 
        e. Status på nedlæggelsen af stillinger i Administrationscenter ST (bilag) 
        f. Arbejdsmiljøstatistikken for Q3 2017 (bilag) 
13. Eventuelt 
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NCN bød velkommen til Kurt Jensen, der med virkning fra 1. december 2017 er konstitue-
ret institutleder på Computer Science  
 
NCN præciserede i forhold til ledelsespåtegning af uddannelsesrapporten at der forud for 
mødet er der udsendt en revideret version af ledelsespåtegning til uddannelsesrapporten. 
Fakultetsledelsen havde ingen bemærkninger til den fremsendte ledelsespåtegning, som 
hermed betragtes som godkendt. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 23. november 2017 blev godkendt. 
 
2. Opfølgning: 
a. To-do listen (bilag) 
Der var følgende bemærkninger til to-do listen. 

 Drøftelse af mødekulturen på ST. Det blev besluttet, at det materiale der blev udar-
bejdet af den arbejdsgruppe der havde fokus på mødekultur sendes rundt til fakul-
tetsledelsen. Hvis der er udeståender, kommer det på to do listen. 

 Normer for ansættelse af videnskabeligt personale: Her er en proces i gang med hø-
ringer. Behandles i fakultetsledelsen på mødet d. 11. januar 2018.  

 
3. Personale 
a. Lønforhandling 2018 
Tidsplan 
Tidsplanen for lønforhandling 2018 er godkendt og offentliggøres på AU’s hjemmeside me-
dio december 2017. En del af evalueringen af sidste års lønforhandling gik på, at den samlede 
lønforhandlingsperiode var meget lang, og der er derfor arbejdet på at forkorte den periode 
til næste år: 
1/3 – 15/3 2018 => Perioden hvor medarbejdere kan sende oplysninger til deres TR til brug 
for lønforhandling via PeopleXS  
1/3 – 1/6 2018 => Forberedelses- og forhandlingsperiode 
 
Alle forhandlinger ønskes afsluttet d. 1. juni 2018, hvorefter der skal ske en tilbagemelding til 
medarbejderne. 
 
Budget 
Universitetsledelsen har fastlagt et lønforhandlingsbudget for 2018 på 0,7 % til både varige 
lønforbedringer og engangsvederlag. De 0,7 % beregnes af de regnskabsførte løn-ressourcer 
for 2017.  
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I lighed med de sidste år, vil der på ST blive udarbejdet en oversigt over de enkelte institut-
ter og centres budget. Oversigten forventes klar ultimo januar 2018. Det er ledelsen der be-
slutter fordelingen mellem varige eller kvalifikationstillæg. 
 
Yderligere oplysninger om lønforhandlingsprocessen bliver lagt på hjemmesiden i takt 
med, at den er endelig fastlagt. 
 
Lønkriterier for 2018 samt forenkling af lønforhandlingsprocessen 
NCN orienterede om, at der på baggrund af en beslutning i FSU har været en proces i Løn-
udvalget med det formål at komme med forslag til en forenkling af lønforhandlingsproces-
sen og en eventuel revision af lønkriterier for 2018.  
 
Der har i efteråret 2017 været to møder i Lønudvalget, hvor udvalget har drøftet hhv.  

1. Lønkriterier til brug for lønforhandling 2018 samt forenkling af den årlige lønfor-
handlingsproces og 

2. Forenkling og effektivisering af de løbende lønforhandlinger (ved. f.eks. ny ansæt-
telser) med fokus på kravene i den nye persondataforordning 

 
I forhold til den årlige lønforhandlingsproces har lønudvalget indstillet til FSU, at afslags-
brevene afskaffes og erstattes af en fællesmail fra lederen, som sendes, når alle lønforhand-
lingerne er afsluttet. Det skal fremgå, at medarbejdere, som har fået en lønforbedring, vil 
modtage et brev fra HR ST via e-boks inden en bestemt dato. Hvis man ikke har modtaget et 
brev på dette tidspunkt, skal det betragtes som et afslag, og medarbejderne anbefales at kon-
takte deres nærmeste leder for at få en begrundelse. Det vil betyde en besparelse i HR på ca. 
120 timer. 
 
I forhold til lønkriterie for 2018 er der alene sket en mindre justering, idet lønudvalget var  
enige om, at de adjektiver, som bruges i de specifikke VIP-lønkriterier, er uhåndgribelige og 
svære at adskille, og derfor i stedet skal dækkes af med ét overordnet ord i relation til strate-
gien. Lønkriterierne for 2018 findes på: 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Loenkrite-
rier_for_ST_2018.pdf 
 
I forhold til de løbende lønforhandlinger har HR foreslået nogle forenklinger af processen, 
som skal medvirke til en hurtigere sagsbehandling. F.eks. skal det være muligt for HR at 
sende kontrakter til nyuddannede videnskabelige assistenter og postdocs, hvor lønnen som 
udgangspunkt er forudsigelig, uden at vente på TRs godkendelse af lønnen. TR har til gen-
gæld mulighed for at forhandle efterfølgende, hvis TR ikke er enig i lønindplaceringen.  
 
4. Årlig strategiopfølgning og afrapportering  
NCN fremhævede, at ST nu begynder at se konturerne af effekten af fakultetets strategiplan 
for perioden 2016-2020, der bl.a. udspænder de store satsninger – ingeniør og digitalisering 
– og de tematiske centre, hvoraf ST nu har indviet 6 centre.  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Loenkriterier_for_ST_2018.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Loenkriterier_for_ST_2018.pdf
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NCN pointerede dog, at det vigtigste er institutternes og centrenes strategier, da de danner 
rygraden for langt hovedparten af fakultetets aktiviteter. Det er afgørende, at strategien er 
aktiv, og at de nå mål der er sat nås.  
 
Primo 2018 afvikles det første rigtige opfølgningsmøde med hvert institut/center, hvor in-
stitut- og centerlederne deltager med det ”hold”, de hver især har sat.  
 
NCN præsenterede planen for strategiopfølgning for ST’s strategiplan 2016-2020 inklusiv 
supplerende ledelsesinformation vedrørende status på de 5 fælles KPI’er og repræsenta-
tive, målbare parametre for de 5 spor. Fakultetsledelsen tilsluttede sig følgende plan: 

• Uge 1-2 2018: Udsendelse af supplerende ledelsesinformation inklusiv status på 
fælles KPI’er og øvrige udvalgte parametre. 

• Uge 3-4 2018: Institutter og centre opdaterer deres KPI tabel  
• 26.1.2018: Deadline for fremsendelse af opdateret KPI tabel til dekanatet. 
• Uge 5 og frem: Afholdelse af institut/center statusmøder af 1 ½ times varighed.  
• Uge 6-8: Institut/center udarbejder opdaterede handleplaner for 2018 med afsæt i 

instituttets/ ST’s status. De opdaterede handleplaner sendes til fakultetet senest 
15.2.2018. 

• 22.2.2018: Fakultetsledelsen beslutter evt. ændring af mål. Institutternes/centrenes 
handleplaner foreligger. 

 
NCN opfordrede fakultetsledelsen til at indsende kommentarer i forhold hvad der er relevant 
ledelsesinformation for institut- og centerlederne.  
 
5. Fastholdelse og frafald (bilag)  
ST har en ambition om at få frafaldet nedbragt. Hvis ST skal øge fastholdelse, så skal ST gøre 
det helhjertet og der skal være opbakning i organisationen. På næste fakultetsledelsesmøde 
deltager Grethe Bertelsen fra KU og fortæller om deres erfaringer. Målet er, at ST får lavet en 
samlet plan for, hvordan frafaldet bliver nedbragt. Hvad er det for tiltag der skal til og hvad 
skal forankres på institutterne og hvad skal forankres på fakultetet? ST skal have en strategi 
for, hvordan der skal arbejdes med frafald. 
 
FB fremhævede følgende pointer fra bogen: Completing College – rethinking institutional ac-
tion af Vincent Tinto.  
 
Vigtigste pointer fra Tinto’s bog: 

 Der skal være fokus på dem der bliver (hvad er det for mekanismer der gør at den 
studerende bliver selv på trods af udfordringer?) 

 Vigtigheden af den første tid på studiet 
 Det sociale studiemiljø 
 Interaktion mellem underviser og studerende (de studerende vil gerne møde profes-

soren og den studerende skal tages alvorligt) 
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 Det didaktiske 
 Hav høje og tydelige forventninger til de studerende 
 Tilbyd accademic support især på første år 
 Engagement og de studerendes egen involvering 
 Long-term program development and ongoing assessment of program and institu-

tional functioning 
 Etabler tværgående team med VIP og administrative medarbejdere som har fokus 

på institutionens overordnede planlægning og tiltag ift. fastholdelse /gennemfør-
sel. Det har vi ikke tænkt så meget i på ST indtil videre 

 
FB fremlagde følgende forslag til indsatsområder: 

1. Inden start på uddannelse: Forventningsafstemning / Studieegnethed 
2. Efter start på uddannelse: Støtte support under uddannelsen 
3. Særlige tiltag på første studieår 
4. Gennem hele studieforløbet 

 
Der skal være fokus på forventningsafstemning og tydeliggørelse af uddannelsers indhold, 
fx via u-days og lignende arrangementer. U-days og lignende er ikke obligatorisk – de der 
kommer er oftest dem der i forvejen er de mest afklarede, så det skal overvejes, om vi ram-
mer alle med disse arrangementer, eller om der er brug for nye tiltag. 
 
Nærkontakten mellem de studerende og underviserne er vigtig. Kemi og ENG prøver at koble 
en VIP på hver studerende. På Kemi siger flertallet af de studerende, at der ikke er behov for 
det, men det er svært at evaluere på. Det er meget personafhængigt. MBG har arbejdet med 
det samme, men hvor det er studerende der er mentorer. Der er derfor en del viden allerede.  
 
Hvad er det for tiltag, man kan lave, hvor man får undervisere og studerende bragt sammen? 
På bi0logi laver de studerende et projekt hvor de sidder ude i forskningsgrupperne. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger og forslag til tiltag: 

 De unge skal være et sted hvor de oplever at de har det sjovt.  
 Forventningsafstemninger skal ligge tidligere end i dag. Vi skal være tydelige 

omkring, hvad det vil betyde for den enkelte, at være studerende på AU-ST. 
 Vi skal møde de studerende mere differentierede end vi gør i dag. 
 Der er også legitimt frafald. 
 Lav et katalog over metoder der virker – de afprøvede metoder skal beskri-

ves. Best practice. 
 Online studiesupport.  
 Tidlig feedback til de studerende. 
 Mentorordning som er studenterdrevent (tutorer uddannes). Mentorordnin-

ger der kan sikre at den studerende får at vide at de er på det niveau hvor de 
skal være. 
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 Intro kurser – her kan man godt have fokus på, hvorfor det er vigtigt med 
fysik, kemi og matematik.  

 Bridge break kurser hvor de nye studerende kommer om sommeren inden 
studeistart og lære om, hvad det vil sige at være studerende. 

 Alle undervisere skal efteruddannes – især de ældre. 
 Studiemiljø og studiegrupper skal bruges meres systematisk. 
 Personlig kontakt til de studerende er vigtigt særligt i de første semestre 
 Få inddelt de studerende i læsegrupper og sørg for at følge op på om de 

studerende arbejder i læsegrupperne. => Det kan dog også få nogen til at 
falde fra de mere nørdede og introverte. 

 De studerende skal være noget mere på universitetet – det skal være kultu-
ren. På ASE møder alle studerende op til forelæsning. På ST klassisk er 
kulturen en anden. 

 ST skal levere en interessant undervisning og skal sikre. at vi har de bedste 
undervisere på de første semestre 

 Der skal hele tiden være kontakt mellem de studerende og underviserne. 
 Semesterkoordinatorer – forståelse for hvorfor de enkelte fag er vigtige 

både hver for sig og for hinanden. 
 De fysiske rammer er vigtige for de studerende – de studerende vil gerne 

have et sted hvor de kan være og sidde og studere (fx Biologiens Hus – det 
skal med ift.  Campus 2.0. diskussionen). 

 Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af både VIP og administra-
tive medarbejdere med det formål at lave en fælles strategi for, hvad det er, 
ST skal gøre for at nedbringe frafaldet.  

 ST mangler erfaringsudveksling ift. frafald og at kunne måle på hvilke tiltag 
der virker. 

 Der skal ikke sættes for mange nye initiativer i gang. Hellere fokus på få ting, 
og så gøre det til større tværgående tiltag som prioriteres på hele ST. 

 
6. Nyt optagelsessystem 
a. Form på det fagnære program samt status ift. adgangsprøver i 2018 og 2019 
FB orienterede om, at arbejdet med det nye optagelsessystem skrider fremad. Status på ar-
bejdet frem mod 2018 og 2019 er følgende: 
I 2018 indføres de nye adgangskrav og adgangsprøven på datalogi, it produktudvikling og fy-
sik. Adgangsprøven forventes at komme til at finde sted lørdag d. 7. april 2017. Om formid-
dagen deltager alle ansøgere i en fælles multiple choice test (uniTEST). Om eftermiddagen 
deltager ansøgerne i fagnært program på deres højest prioriterede uddannelse. I 2018 benyt-
ter STs uddannelser samme uniTEST som ansøgere til SDU og HE, så der vil derfor ske koor-
dinering for de ansøgere som har søgt flere institutioner/fakulteter. 
 
I 2019 påtænker HE og ST at indkøbe en fælles uniTEST ved ACER (den australske testleve-
randør). Erfaringerne fra 2018 bruges til at lave et setup som kan håndtere den store 
mængde testdeltagere. 
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FB pointerede, at tilbagemeldingerne på det fagnære program i det nye optagelsessystem 
er fine, og at det alene er enkelte ting der ikke kan imødekommes bl.a. pga. forvaltnings-
mæssige regler. 
        
b. Revidering af varsling vedr. udvælgelseskriterier i kvote 2 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslag om revideret varsling vedr. udvælgelseskriterier i 
kvote 2 med virkning fra 2020. 
 
Det betyder at ansøgere rangeres efter helhedsvurdering: 

 Score fra adgangsprøven samt 
 Fagsnit (gennemsnit af karakterer i særligt relevante fag) 

 
Tidshorisonten er, at de nye kriterier skal varsles senest ved udgangen af januar 2018 og vil 
kunne træde i kraft fra optagelsen 2020 
 
Pga. adgangskurset vil ASE fortsætte med at rangere ansøgere efter en helhedsvurdering, 
hvor følgende elementer indgår:  

 En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse 
 Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste 
 Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der 

ikke krav om bestemte områder i verden.) 
 Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:  

- Matematik A 
- Fysik B eller Geovidenskab A 
- Kemi C eller Bioteknologi A 

 Motiveret ansøgning  
 Score fra adgangsprøve 

 
Der kommer yderligere pinde på som retter sig mod diplomingeniørerne. 
 
7. Økonomi (bilag) 
Der var inden mødet udsendt fremsendt en sagsfremstilling indeholdende 3 punkter: 

1) Håndtering af nyt bidrag til den statslige barselsfond 
2) ST’s budget årshjul 2018 
3) Disponering af ST strategiske midler 2018-2021 

Statslig barselsfond er en ting der er indvirket af staten i forbindelse med FL2017, for at 
dække et mertræk på statens barselspulje. Bidraget er 201 kr./mdr. pr fuldtidsansat gæl-
dende fra og med 2017. ST får forventet ikke kompensation for det fulde beløb af denne om-
kostning – men kun knap 83%. De udestående 17% skal ST betale. For 2017 er beløbet 1.2 M, 
der betales af ST’s ledelses og risikopulje. Fra 2018 og frem betales det som en del af omkost-
ningen ved at have en medarbejder, dvs. via 1) de eksterne midler i det omfang løn er betalt 
derfra, og 2) for resten via den enhed der har folk ansat.  
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I forhold til årshjul fremhævede NCN, at dagen d. 11/4 skal reserveres til eventuel opfølg-
ning på økonomi rapport 1 med speciel fokus på de steder hvor der er mest behov for drøf-
telse. 
 
NCN pointerede, at der i sagsfremstillingen endvidere er der en opsummering på, hvad der 
er blevet principgodkendt på sidste fakultetsledelsesmøde i forhold til disponering af ST 
strategiske midler 2018-2021. Der uddeles i hvert af årende 6 nye startpakker á 2,7 mio. 
(bruges over 3 år), samt mellem 2-4 nye start-pakker i hvert år á 5 mio. kr. (bruges over 4 
år). I hvert af årene 2018-21 uddeles mellem 6-8 synergipak-ker á 0,5 mio. (bruges over 1-2 
år). Puljen til store instrumenter dækker afskrivninger for større anskaffelser og er lagt an 
på afskrivningsperioder over 10 år. I hvert af årene 2018 og 2019 uddeles der til nyanskaf-
felser for i alt 30 mio. kr. Der uddeles i perioden ikke nye bevillinger til tematiske centre og 
heller ikke til strategic hirings. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede, at AUFF også uddeler startpakker. 
 
8. Ny proces for kursuskatalog (bilag)  
ST Administrationscenter igangsatte tidligere på året en proces ift. at effektivisere arbejds-
gangene vedr. udarbejdelse af indhold til kursuskatalog. Udarbejdelse af kursuskataloget in-
volverer både fagmiljøer og administrationscentret, og processen har derfor haft særlig fokus 
på fordeling af snitflader og tydeliggørelse af hvem der har ansvar for hvilke elementer.  
 
I processen har der været inddraget eksterne konsulenter fra firmaet Carve Consulting samt 
medarbejdere fra både ST studieadministration, uddannelsesansvarlige, studieledere og pro-
dekan for uddannelse. 
 
Processen har mundet ud i et konkret forslag til den fremtidige organisering af arbejdet med 
kursuskatalog i både fagmiljøer og administrationscenter. FB præsentere forslaget til organi-
sering af specielt snitfladen mellem det faglige og det administrative system. Fakultetsledel-
sen tilsluttede sig forslaget.  
 
9. Open Science v. Kim Daasbjerg (KD) 
KD introducerede Open Science som en interessant og ny model ift. at indgå virksomheds-
samarbejder. Konceptet bag Open Science bygger på et tæt samarbejde med industrien. Nor-
malt ser AU på industriens behov. I forhold til Open science er udgangspunktet, hvad univer-
sitetet er gode til, og hvor AU er i front. Open Science bygger på: 

• Det er universitetet der går ud og præsentere de ideer, vi gerne vil arbejde med 
• Universitetet har identificeret samarbejdspartnere 
• Studerende kommer ud i virksomheder 

 
Der er ingen IP rettigheder. Samarbejdet er baseret på tillid. Den brugbare værdi kommer på 
baggrund af langvarige samarbejder med industrien. Forskningsresultater bliver lagt ud på 
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en platform og publiceres, så snart resultaterne er der. Virksomhederne kan tage patenter 
herefter. Dvs. forskerne skal ikke bruge tid på patentansøgninger. Betyder det at universi-
tetet sælger vi ud af arvesølvet? Nej KD pointerede, at det skaber vækst og det skaber rela-
tioner. 
 
Målet er at skabe et system, som rummer hele værdikæden, da det betyder, at vil der være 
mulighed for at der kan laves spin outs. Open Science mangler pt. samarbejde med leve-
randører. Der er derfor fokus på, hvordan udbygges samarbejdet med leverandørerne? Der 
er meget konkurrence mellem leverandørerne. Hvis vi får dem med, så har vi hele værdi-
kæden, og så kan vi lave fx Innovationsfondsansøgninger. DTU tilbyder ikke hele værdikæ-
den. DTU er gode til industrisamarbejde men de tilbyder ikke hele værdikæden 
 
Open Science er vokset eksplosivt og er i dag 1 år gammel. Nu er der 30 virksomheder til-
knyttet og der er i dag 25 – 30 VIP på tværs af institutterne som samarbejder. Open science 
begynder at kunne genere den viden der efterspørges. Der er nu et mangangement team på 
plads. 
 
Open Science festival var en kæmpe succes som blev arrangeret at 9 open science stude-
rende. Fra 2018 vil der være ca. 20 open science studerende – de er ikke alle fra ST men bl.a. 
også fra KU. 
 
KD fremhævede, at de sociale kompetencer er vigtige (T mennesket). Open Science vil gerne 
give de studerende nogle af T-kompetencerne bl.a. ved at sørge for, at de studerende kommer 
ud i industrien. ST ser traditionelt alene på den dybe faglighed. Der er brug for specialister, 
men de studerende der har det i sig (at komme ud) de skal ud i virksomheder. 
 
Information og kommunikation er vigtig i forhold til udviklingen af Open Science. Det er vig-
tigt at bruge alle platforme. Via PR prøver Open Science at få de rigtige partnere/virksomhe-
der ind i samarbejdet. Open Science er meget bevidst om at bruge de sociale medier. Brug af 
Tvitter mv. gør at Open Sceince kommer ud til 20.000 mennesker. 
 
Der er mange forskellige måder at skabe vækst på. Open datadeling er en af dem. KD tror 
ikke på, at man i længden taber på datadeling. Tværtimod kan det betyde at der laves samar-
bejder omkring store ansøgninger. Open Science forsøger at koble folk sammen over forskel-
lige felter. Idegenerering er afgørende.På Open science platformen finder virksomhederne 
hinanden. Der er flere sidegevinster – der kommer ny viden og ny forskning ud af det. 
 
En af de store udfordringer for Open Science er, at det ikke er nemt at finde finansiering til 
Open Science fra det klassiske funding system. Fundinglandskabet i DK er ikke til Open Sci-
ence konceptet endnu. Innovationsfonden kan ikke støtte. Studenterprojekter finansieres af 
industrien. Indtil videre har Open science fået penge fra Tuborgfonden, Industriens fond, Fa-
kultetet m.fl. og senest fra NordForsk som har pointeret, at open Science er den model, vi 
gerne vil udbrede viden på. 
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Både studerende og forskerne er blevet interviewet om open Science modellen. Konklusio-
nen er, at det ser lovende ud ift. at etablere kontakten til industrien men også at holde den. 
Det er helt centralt at der skabes Tillid. Tillid er et konkurrenceparameter, som de slet ikke 
har i Kina og andre lignende lande. 
 
Når virksomhederne samarbejder med universitetet, så kigger de også på ST’s studerende 
og ansætter vores kandidater. Virksomheden får øjnene op for grundforskning og betyd-
ningen af grundforskningen.  
 
Open science har fokus på: 

• funding, lobbyisme (vi skal ændre konceptet for hvordan vi laver videnskab) 
• der er brug for hjælp også fra fakultetsledelsen på den politiske bane. Open Eci-

ence modellen er udtryk for åbenhed som netop er noget det politiske system har 
fokus på. 

• samarbejdet med små og mellemstore virksomheder. Måske kan Open Science 
platformen være en gangbar model for den målgruppe. 

• samarbejde med leverandørerne for at sikre hele værdikæden 
• der skal igangsættes initiativer ift de studerende 
• der skal ikke for mange partnere ind for så får ingen noget 
• Man skal lære at give og ikke at tage – virksomhederne giver ikke noget for at være 

med. 
 
KD afsluttede med at fremhæve at AU i forhold til Open Science er forgangsuniversitetet. AU 
har chancen for nu at gøre noget der kan sætte universitetet på verdenskortet 
 
10. Høring af AU’s strategiske rammekontrakt (bilag) 
På fakultetsledelsesmødet d. 23. november 2017 drøftede fakultetsledelsen Aarhus Universi-
tets oplæg til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt. 
 
AU’s bestyrelsesformand havde det første forhandlingsmøde med ministeriet d. 27. novem-
ber. Umiddelbart herefter d. 29. november drøftede universitetsledelsen forhandlingsoplæg-
get. 
 
Der nu igangsat en høring af de Akademiske Råd, de tværgående udvalg, Fakultetsledelserne, 
HSU og de studenterpolitiske organisationer. Høringsfristen er d. 10. januar. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende kommentarer: 

 Det er overskueligt men der skal være en anden indikator ift. myndighedsrådgiv-
ningsdelen. 

 Rammekontrakten skal være individuel for universiteterne.  
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Det blev besluttet, at fakultetsleden fremsender skriftlige kommentarer til Marianne Fejer-
skov Løyche senest fredag d. 5. januar 2018.  
 
11. Nyt fra medlemmer 
FB orienterede om nye uddannelser:  

 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og fødevareteknologi er blevet indstillet til po-
sitiv uddannelsesakkreditering af akkrediteringspanelet. Akkrediteringsrådet træf-
fer den endelige afgørelse 14. marts 2018.  

 ST forventer, at få svar på ansøgningen om prækvalifikation af uddannelsen i data-
videnskab inden jul. 

 
FB gjorde opmærksom på en ranking hvor AU placeres blandt de bedste ’best value’ euro-
pæiske universiteter for amerikanske studerende se link. AU beskrives som: “Beautiful 
Aarhus University is one of the top-ranked universities in Europe and the best in Den-
mark”.  
https://www.bestvalueschools.com/rankings/european-universities-american-students/ 
 
KNI gjorde opmærksom på, at kontrakten med Miljø og Fødevareministeriet er forhandlet 
for de næste tre år.  
 
TST opfordrede til at være opmærksom på FET calls som køre i samme tidsrum som ERC og 
ST har flere institutter for hvem det kan være relevant søge. Ansøgningsfristen er d. 15. fe-
bruar 2018. 
 
NCN opfordrede fakultetsledelsen til at huske, at det er blevet aftalt, at der i forbindelse med 
indstilling af medlemmer til bedømmelsesudvalg skal nævnes undervisningskompeten-
cer/erfaring med myndighedsrådgivning for det interne medlem af bedømmelsesudvalget. 
Medlemmerne af Akademiske Råd vil fremover afvise indstillingen, hvis ikke disse oplysnin-
ger er med. 
 
SRK bemærkede, at der er lavet en liste over de 26 bedste universiteter der søger H2020 
midler. AU er nr. 26. Det arbejde der er igangsat omkring opbakning til ansøgere fungerer og 
bliver positivt modtaget. 
 
JESM orienterede om resultatet af ph.d. uddannelsernes kvalitet på AU. De ph.d. studerende 
på ST er overordnet set meget tilfredse. På et kommende fakultetsledelsesmøde vil flere af 
konklusionerne fra rapporten blive omtalt minimum som et meddelelsespunkt. 
 
12. Meddelelser 
a. Ændring af hidtidig praksis på ST vedr. tillykke- og takke breve ved til-  
og fratrædelser med henblik på forenklede og mere ensartet opgaveløsning (bi-
lag) 

https://www.bestvalueschools.com/rankings/european-universities-american-students/
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b. Ændring af hidtidig praksis for jubilæum med henblik på forenkling og mo-
dernisering af opgaverne (bilag) 
c. Akademiet for Tekniske Videnskabers (ATV) ’Science & Engineering’ pro-
jekt (bilag) 
d. APV 2019 (bilag) 
e. Status på nedlæggelsen af stillinger i Administrationscenter ST (bilag) 
f. Arbejdsmiljøstatistikken for Q3 2017 (bilag 
 
Alle punkterne blev behandlet skriftligt. 
 
13. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Dekanat, ST 
Aarhus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8715 0000 
Fax: +45 8715 2068 

E-mail: scitech@au.dk 
Web: scitech.au.dk 

 

Notat 
 
Casper Hansen Borchmann 
 
Dato: 17. november 2017 

 

Side 1/3 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
 
 

Ledelsespåtegning for ST Uddannelsesrapport 2017 
 
Fakultetsledelsen på Science & Technology har på møde d. 23. november 2017 drøftet 
fakultetets uddannelsesrapport for 2017. På baggrund af drøftelsen bemærker fakul-
tetsledelsen følgende: 
 
Om uddannelsernes kvalitet 
Uddannelserne ved Science & Technology er generelt kendetegnet ved høj kvalitet og 
faglighed. Uddannelserne er efterspurgt af studerende, og aftagere giver generelt ind-
tryk af, at dimittender fra ST i høj grad besidder de rette kompetencer.  
 
Studiereformen på ST har, udover en omlægning fra kvarterstruktur til semesterstruk-
tur, betydet, at alle uddannelser på ST er blevet gentænkt i deres helhed, og at samtlige 
kurser er blevet revideret, både med hensyn til egen struktur og læringsmål, og i for-
hold til uddannelsens helhed. Fakultetsledelsen konstaterer, at studiereformen er ble-
vet succesfuldt implementeret og forventer fremadrettet at se en gunstig virkning på 
en række parametre i uddannelsernes kvalitet, herunder læringsudbytte, studiemiljø, 
ECTS optjening og fastholdelse. Der skal fremover løbende samles op på arbejdet om-
kring studiereformen og foretages nødvendige justeringer med henblik på at sikre et 
fuldt udbytte af det omfattende arbejde, der er lagt heri. 
 
Dimittendarbejdsløsheden er lav på de fleste af ST’s uddannelser, hvilket vidner om 
uddannelsernes kvalitet og relevans for det omgivende samfund. Enkelte uddannelser 
på ST er dimensionerede. Fakultetsledelsen noterer, at der på disse uddannelser gøres 
en særlig indsats for at styrke karriereperspektivet og samarbejdet med erhvervslivet. 
Dette fokus skal bibeholdes fremadrettet. 
 
På alle ST’s uddannelser arbejdes der aktivt med at integrere karriererettede undervis-
ningselementer. Det øgede erhvervsfokus vil medvirke til at styrke uddannelsernes re-
levans og forventes at have en gunstig effekt på fastholdelse. Det fortsatte arbejde med 
karriereperspektivet i uddannelserne skal derfor prioriteres højt. 
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Fakultetsledelsen noterer, at ST’s forskningsbaserede uddannelser er kendetegnet ved 
en meget høj forskningsdækning, og på de udviklingsbaserede/professionsorienterede 
diplomingeniøruddannelser er der fokus på løbende at sikre vidensgrundlaget. Ligele-
des dokumenterer institutlederredegørelser, som er udarbejdet i forbindelse med un-
dervisningsevalueringer, at der er en høj grad af kontakt mellem forskere og stude-
rende både i forelæsningssammenhæng og i mindre, mere uformelle fora, såsom labo-
ratorieøvelser, learning labs og i det daglige studieliv. 
 
Frafald udgør en væsentlig udfordring på mange af ST’s uddannelser, og fakultetsle-
delsen ønsker i de kommende år at sætte særligt fokus på dette område. Uddannelser-
nes handleplaner indeholder en række igangsatte eller planlagte indsatser for at redu-
cere frafald. Det er afgørende, at der løbende samles op på erfaringer med at imødegå 
frafald, og at erfaringer deles på tværs af fakultetet, så de kan danne grundlag for en 
fakultetsbred strategi til reduktion af frafald. Samtidig forventes den gennemførte stu-
diereform på ST og indførsel af et nyt optagelsessystem at få en effekt på frafald. 
 
AU’s satsning på systematisk øget brug af Educational IT over de kommende år skal 
sikre øget studieintensitet og læringsudbytte. Dermed styrkes uddannelsernes kvalitet, 
ligesom der forventes en gunstig effekt på fastholdelse af de studerende. 
 
ST ekspanderer i de kommende år sin portefølje af uddannelser især på ingeniør- og 
digitaliseringsområdet. Det er vigtigt, at den høje kvalitet, der kendetegner ST’s ud-
dannelser, bibeholdes – også i en situation hvor optaget øges væsentligt. Dette fokus 
omfatter også sikring af undervisnings- og studiemiljø-faciliteter. 
 
Om uddannelseskvalitetsprocesserne og kvalitetssystemet 
Uddannelseskvalitetsprocesserne er blevet gennemført på tilfredsstillende vis, og de 
har bevist sig som en velfungerende metode til at formidle en systematisk dialog om-
kring uddannelsernes kvalitet i forhold til de fem delpolitikker i AU’s uddannelseskva-
litetspolitik. Der opleves en stigende grad af fortrolighed med processerne og en stor 
værdi af det eksterne perspektiv, som udefra kommende eksperter bidrager med.  
 
Justeringer i uddannelseskvalitetsprocesserne opleves som en styrkelse. Det gælder 
ikke mindst institutlederredegørelsen, som i overensstemmelse med formålet sikrer en 
kvalificeret beskrivelse og adressering af sammenhæng mellem ledelses- og uddannel-
sesstreng i uddannelseskvalitetsprocesserne. 
 
Som det fremgår af uddannelsesrapporten er svarprocenterne på undervisningsevalue-
ringerne utilfredsstillende lave. Fakultetsledelsen har vedtaget at ændre af processen 
for gennemførelsen af undervisningsevalueringer, således at disse fremover foretages i 
undervisningstiden. Der skal følges op på, i hvilket omfang denne nye proces virker ef-
ter hensigten. 
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Notat 
 
Casper Hansen Borchmann 
 
Dato: 17. november 2017 

 

Side 3/3 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at uddannelsesrapporten – i overensstemmelse med 
det erklærede formål – fremstår som en hensigtsmæssig opsummering af fakultetets 
kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, som sikrer opfølgning på fælles problemstil-
linger, bidrager til løbende udvikling af uddannelserne og danner basis for vurdering 
af kvalitetsorganisation og –aktiviteterne. Rapporten skaber et overblik over uddan-
nelserne på ST, og den fremstår som et godt grundlag for at styrke videndeling, dialog 
og samarbejde på tværs af fakultetet. 
 
 
Med disse bemærkninger godkender fakultetsledelsen ST uddannelsesrapport 2017 
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