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SCIENCE AND TECHNOLOGY  
AARHUS UNIVERSITET 

Møde den: 13. marts 2019, 16.15 - 18.30 
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-737 
Akademisk Råd 
 
Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Lars H. Andersen (LHA/konst.dekan),  Inge 

S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Björn Andresen (BJA/ASE), Annette Baatrup-Pedersen (ABP/BIOS), Bo Brum-

merstedt Iversen (BBI/CHEM), Olav W. Bertelsen (OWB/CS), Anne Jensen (AJ/ENVS), Hanne Lakkenborg 

Kristensen (HLM/FOOD), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Johan P. Hansen (JPH/MATH), Ditlev 

Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Peter Balling (PBA/PHYS), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP), Dorthe 

Hagen Nielsen (DHN/CS-TAP), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Niklas Stoyan Hornbæk Knoth 

(NSHK/stud.), Rasmus Burlund Fink (RBF/stud.), Line Ochelka (LO/stud. fra 02/19), Else Ling Andersen 

(ELA/stud. fra 02/19), Marianne F. Løyche (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM) 

Afbud: Henrik Karstoft (HK/ENG), Charlotte Lauridsen (CLA/ANIS), Tobias Wang (TWA/BIOS), 

Referent: Marianne Fejerskov Løyche (MFL/DKN) 

Gæst: -- 

Referat (udkast) 

Kl. 16.15–16.30 (15 min) 
1. Velkommen til nye medlemmer samt konstitueret dekan (bilag) 
 
MSS bød velkommen til konstitueret dekan Lars Henrik Andersen og nye med-
lemmer af Akademisk Råd og orienterede kort om rådets opgaver. 
 
MSS gjorde særligt opmærksom på sammensætning af bedømmelsesudvalg, 
hvor rådet har mulighed for at kommentere/afvise inden for tre dage. Intet svar 
betyder tilslutning. Der sendes mails ud via Aarhus Universitet, e-
rekrutteringssystemet. På grund af databeskyttelsesloven skal disse mails slet-
tes efter tre dage.  
 
Det blev bemærket, at rådet lægger vægt på, at der er tilstrækkelige oplysnin-
ger, så det er muligt for medlemmerne at bedømme forslag om medlemmer. 
Rådet bad sekretariatet undersøge, om det er tilstrækkelig tydeligt angivet i 
skabelonen, at der bør angives oplysninger om undervisningserfaring i de til-
fælde, hvor dette er relevant. 
 
Kl. 16.30–16.35 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 
 
Dagsorden og referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
Kl. 16.35 –17.15  
3. Høring vedr. sikring af forskningsfrihed (bilag) 

a. Orientering vedr. paneldebat d. 28. januar 2019 
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b. Drøftelse af høring 
c. Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe 

 
MSS redegjorde for, at universitetsledelsen på baggrund af seminaret med de 
akademiske råd i december 2018 og efter drøftelser med de fire formænd for de 
akademiske råd har udarbejdet et forslag til initiativer til sikring af forsknings-
friheden. Der foreslås 5 initiativer: 
 
1. Tydeligere retningslinjer for forskningsfrihed og håndtering af pres på sam-
me 
2. En uafhængig forskningsambassadør på hvert fakultet 
3. Et centralt udvalg der behandler sager om brud på forskningsfrihed 
4. Tydeliggørelse af ledelseskredsens ansvar 
5. Styrket kendskab og kommunikation om indsatsen 
 
Rådet tilsluttede sig de 5 initiativer med følgende bemærkninger: 
 Der er tvivl om der er et tilstrækkeligt bredt kendskab til den nuværen-

de rådgiverfunktion vedr. ansvarlig forskningspraksis, og rådet vil der-
for opfordre til, at man gør en indsats for at sikre udbredelsen af kend-
skabet til den udvidede rådgiverfunktion, når den bliver implementeret.  

 Der blev fremført ønske om, at akademisk råd og eventuelt også fakul-
tetets samarbejdsudvalg orienteres om den årlige anonymiserede rap-
port fra rådgiveren. 

 Der blev peget på, at den gennemførte undersøgelse af forskningsfri-
hed ikke dækker alle aspekter af forskningsfrihed. Der kunne fx være 
behov for at drøfte betydningen af udviklingen i den eksterne finansie-
ring for universitetets forskningsfrihed. 

 
Rådet udpegede Hanne Lakkenborg Kristensen til arbejdsgruppen. 
 
Kl. 17.15 – 17.45 
4. Forslag om opdeling af fakultetet (bilag) 
 
LHA orienterede om forslaget til opdeling af fakultetet og den igangværende 
proces, hvor rektor er på tur rundt til alle institutter og det administrative cen-
ter på ST for at drøfte forslaget. Der forelægges et forslag til delingen for besty-
relsen i april og der vil derefter være en høringsproces på hele AU i maj, inden 
bestyrelsen træffer endelig beslutning på sit møde den 7. juni.  
 
Derefter forventes opslag af dekanstillinger i august samt analyse og drøftelse 
af den administrative understøttelse i efteråret. To dekaner tiltræder den 1. ja-
nuar 2020. 2020 bliver et overgangsår i forhold til det administrative center.  
 
Rådet havde en indledende drøftelse af forslaget til deling af fakultetet.  
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De studerende gjorde opmærksom på, at de havde følt sig overset i processen, 
og derfor havde taget kontakt med rektor med henblik på et stormøde for stu-
derende om forslaget til deling. 
 
LHA takkede for en god debat og opfordrede til at give eventuelle kommentarer 
i forbindelse med høringen af forslaget.  
 
Kl. 17.45 – 18.05 
5. Flere kvinder i forskning (bilag) 
 
Der var følgende tre underpunkter: 
1) Konferencen d. 8. marts 
2) Status på flere kvinder i forskning – rådets kommentarer 
3) Evt. forslag til nye initiativer 
 
Ad 1) Konferencen den 8. marts: 
De medlemmer, der havde deltaget i konferencen, gav udtryk for at det havde 
været en god oplevelse og at det var positivt at ledelsen satte denne fokus på 
kønsbalance. De fandt, at det havde været interessant med oplægsholdere fra 
udlandet med erfaringer med tiltag. Det blev fremhævet, at der er behov for 
specifikke tiltag for at tiltrække kvinder og sikre en bedre balance.  
 
Ad 2) Status på flere kvinder i forskning – rådets kommentarer 
Der er udsendt data vedr.  kønsfordelingen for det videnskabelige personale på 
AU. I lighed med tidligere år er der blevet indkaldt bidrag fra institutterne, men 
disse bidrag foreligger først efter rådets møde. Processen bliver derfor, at fakul-
tetet på baggrund af input fra rådet og institutternes indmeldinger vil udarbej-
de det samlede svar fra fakultetet. 
 
Rådet havde følgende kommentarer: 
 Tallene ser fine ud på ph.d.-niveau, men der er en stigende ubalance 

frem til professorniveau og det er problematisk. 
 Der bør anlægges et bredere perspektiv i rekruttering, så det indgår, 

hvordan der skabes et godt miljø og sammenhæng på instituttet på 
længere sigt. 

 Der bør være fokus på ordvalg i forbindelse med opslag. 
 Det er vigtigt med kvindelige rollemodeller. 
 Tenure track er en vigtig brik. 
 Rådet drøftede om tiden var inde til, at man skulle iværksætte positiv 

særbehandling, men der var blandede holdninger til dette. 
 
Ad 3) Evt. forslag til nye initiativer 
Der var ikke umiddelbart forslag til nye initiativer 
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Kl. 18.05 – 18.15 
6. Status vedr. AU strategi-proces og ST evaluering af institutter 
 
LHA redegjorde for, at der pt. arbejdes med en fælles strategi for AU i universi-
tetsledelsen.  Det er meningen, at strategien skal være rammen for arbejdet på 
fakultetet og på institutterne. På ST er det tidligere besluttet, at der inden for 
rammerne af AU´s strategi skulle arbejdes med en strategi for ST, hvor der og-
så på hvert institut igangsættes et strategiarbejde. I lyset af den foreslåede de-
ling giver det ikke længere mening at arbejde med en strategi for ST, men stra-
tegiarbejdet på institutterne fortsætter. Det betyder bl.a., at den igangsatte eva-
luering af institutternes forskningsaktiviteter gennemføres som planlagt. 
 
Kl. 18.15–18.20 
7. Ph.d. grader siden sidst (bilag) 
 
I henhold til aftalte procedurer blev givet status på tildelte grader. Der er blevet 
tildelt i alt 22 grader siden sidst. Rådet havde ingen kommentarer. 
 
Kl. 18.20–18.20 
8. Meddelelser 

a. Målafrapportering 2018 ST bidrag (bilag) 
 
Der er ikke udsendt bilag til dette punkt, da der er udestående ved målafrap-
porteringen, som ikke er endeligt afklaret endnu. 

 
Kl. 18.20–18.30 
9. Eventuelt, herunder næste møde 
 
Der er fastlagt følgende mødedatoer for rådet frem til januar 2020: 26. juni, 18. 
september, 26.-27. september (fælles seminar for de akademiske råd), 27. no-
vember og 22. januar 2020 
 
Der er planlagt høringsproces på AU om delingen af ST i perioden 26. april til 
20. maj. Der er ikke i høringsperioden planlagt et møde i rådet, hvorfor det blev 
besluttet, at sekretariatet i samarbejde med formanden indkalder til et ekstra-
ordinær møde i rådet.  
 
Det blev foreslået, at man overvejede at udskyde efterårets valgproces til efter 
de nye fakulteter er faldet på plads. 
 
De studerende efterlyste i den forbindelse oplysning om placeringen af den nye 
uddannelse i datavidenskab i valggrupperne. 
 


