
 

Kommissorium for STs diversitets/ligestillingsarbejdsgruppe 
Science and Technology har overordnet set en skæv kønsbalance og de seneste års analyser viser, at 
mange kvindelige talenter forlader fakultetet. Kvinder udgør i gennemsnit ca. 40% af talentmassen 
på ph.d.-niveau, men kun ca. 10% på professorniveau. ST ønsker at arbejde målrettet for at sikre 
attraktive, åbne og diverse miljøer, for derigennem at kunne fastholde og rekruttere de dygtigste 
talenter i alle stillingskategorier. ST ønsker at forbedre køns- og diversitetsbalancen på fakultetet. 
Det primære fokus er på kønsbalancen, men der skal også et større fokus på diversitet, herunder 
internationalisering. For at sikre dette og for at opfylde AUs overordnede vision om at fremme 
diversitet og ligestilling, har ST besluttet at lægge ansvaret for ligestillings-/diversitetsarbejdet i 
fakultetsledelsen. 

Sammensætning 
Fakultetsledelsen har nedsat en arbejdsgruppe under sig med i alt 9 medlemmer. Gruppen består af 
prodekan for talentudvikling, 4 institutledere samt 4 medlemmer af det videnskabelige personale på 
både adjunkt, lektor og professorniveau. Arbejdsgruppen består af både mænd og kvinder. Formand 
for udvalget skal være medlem af fakultetsledelsen. Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af 
fakultetssekretariatet.  

Opgaver 
Arbejdsgruppens opgaver er at: 

• Analysere ligestillings- og diversitetsproblematikken på fakultetet og herefter foreslå og på 
mandat fra fakultetsledelsen iværksætte initiativer og handleplaner, der fremmer 
ligestilling/diversitet inden for alle fakultetets områder 

• Udarbejde forslag til ambitiøse måltal inden for ligestilling og diversitet på fakultetet 
• Medvirke til at sikre, at vedtagne initiativer og handleplaner implementeres, og at der følges 

op på disse 
• Afholde arrangementer på tværs af fakultetet, der fremmer forståelsen for ligestillings-

diversitetsproblematikken og som medvirker til at ST ikke mister talenter 
• Aktivt inddrage fakultetetsledelsen i arbejdet 

Mødefrekvens 
Udvalget har mindst 4 ordinære møder om året (2 møder pr. semester). Hertil kommer 1-2 
arrangementer årligt, der sætter fokus på diversitet og ligestilling på fakultetet. Mødernes afholdelse 
afstemmes med møderne i universitetets ligestillingsudvalg, således at fakultetet hurtigt kan følge 
op på initiativer og andet fra AUs Udvalg for Diversitet og Ligestilling.  

Synliggørelse af udvalgets arbejde 
Udvalgets arbejde, initiativer og arrangementer skal synliggøres på en hjemmeside, hvor potentielle 
ansøgere, ansatte og studerende kan følge med i fakultetets ligestillingsarbejde. 
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