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SCIENCE AND TECHNOLOGY  
AARHUS UNIVERSITET 

Møde den 5. september 2019, 16.15 - 18.15 
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1525-626 (Det Skæve Rum) 
Akademisk Råd 
 
Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Lars H. Andersen (LHA/konst.dekan),  Inge 

S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Charlotte Lauridsen (CLA/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Morten Tune 

Strandberg (MTS/BIOS), Olav W. Bertelsen (OWB/CS), Henrik Karstoft (HK/ENG), Anne Jensen (AJ/ENVS), 

Hanne Lakkenborg Kristensen (HLM/FOOD), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Johan P. Hansen 

(JPH/MATH), Peter Balling (PBA/PHYS), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP), Dorthe Haagen Nielsen 

(DHN/CS-TAP), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Niklas Stoyan Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Line Ochelka 

(LO/stud.), Marianne F. Løyche (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM) 

Afbud: Tobias Wang (TWA/BIOS), Ditlev Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Bo Brummerstedt (BBI/CHEM), 

Else Ling Andersen (ELA/Stud), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Rasmus Burlund Fink (RBF/stud.) 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: -- 

REFERAT  

 
 
Kl. 16.15 – 16.20 (5 min.) 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 
 
MSS bød velkommen til mødet og bemærkede, at der har været et ønske om, at 
rådet drøfter de informationer, man modtager i forbindelse med nedsættelser 
af bedømmelsesudvalg, særligt vedr. publikationsopgørelser fra f.eks. Google 
Scholar, Web of Science og Scopus. Der er bl.a. rejst en række væsentlige 
spørgsmål om datagrundlag i Web of Science, som bør belyses. Sekretariatet er 
gået i gang med at undersøge nærmere, men har ikke kunnet nå at få afklaring 
inden vores møde. MSS foreslog derfor, at temaet blev drøftet på mødet i Aka-
demisk Råd i november.  
 
Rådet tilsluttede sig forslaget og godkendte dagsordenen. Referatet fra sidste 
møde blev ligeledes godkendt. 
 
Kl. 16.20 –16.50 (30 min.) 
2. Indstilling af kandidater til æresdoktorgraden 2020 (bilag) 
 
MSS orienterede om, at rådet er blevet bedt om at indstille fire kandidater til 
æresdoktorgraden 2020, en kvinde og en mand fra hvert af de nye fakulteter. 
Rådet havde i alt seks indstillinger af kandidater, heraf én kandidat, der repræ-
senterer begge de nye fakulteter samt fem kandidater for det kommende 
”Faculty of Natural Sciences”.  
 
Rådet drøftede de indkomne indstillinger og traf beslutning om indstilling af én 
kandidat for ”Faculty of Technical Sciences” og to kandidater for ”Faculty of 
Natural Sciences”.  
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Kl. 16.50 – 17.30 (40 min.) 
3. Høring vedr. Aarhus Universitets strategi 2025 
 
MSS orienterede udkast til AU Strategi 2025, som er sendt i høring på AU frem 
til 24. oktober. Der er tilrettelagt en intern proces på ST og her er der frist for 
bemærkninger den 7. oktober. LHA præsenterede hovedelementerne i strategi-
udkastet som oplæg til drøftelsen i rådet. 
 
Der var stor opbakning til de overordnede linjer i strategiudkastet i rådet. Det 
blev blandt andet fremhævet, at det er positivt, at der i strategiens indledning 
lægges vægt på en bred forståelse af værdi for samfundet, således at det både 
omfatter erhvervslivet og samfundsinteresser mere generelt. Det blev ligeledes 
bemærket, at opdelingen mellem forskningsbaserede løsninger, bidrag til sam-
fundets udvikling og velfærd, samt grundforskning er rigtig god. 
 
Derudover havde rådet følgende bemærkninger: 

• Det er en mangel, at strategien ikke kommer ind på AU som en attrak-
tiv arbejdsplads, herunder hvordan man vil tiltrække, fastholde og sikre 
udvikling/karrieremuligheder for alle typer medarbejdere.  

• Det er positivt, at der i strategien lægges op til fleksibilitet i uddannelse, 
men rådet understregede samtidigt at det ikke må resultere i en modu-
lisering af uddannelserne og dermed manglende progression. 

• Rådet foreslog, at man i strategien bruger begrebet ”den fulde karriere-
vifte”, så der ikke udelukkende er fokus på universitetskarriere. 

• Inden for efter- og videreuddannelse nævnes kun implementering på 
IT-området. Det bør være bredere. 

• Internationalisering fylder med rette meget i strategien. Man skal dog 
overveje, om det kan være i konflikt med andre målsætninger, herunder 
fastholdelse af VIP’er. Det er vigtigt at holde sig for øje, at excellence 
ikke kun kommer udefra. 

• Rådet efterlyste, at strategien bliver mere ambitiøs og eksplicit i forhold 
bæredygtig udvikling, klima og FNs verdensmål, bl.a. kunne det frem-
hæves under indsatserne i afsnittet ”Grundforskning af høj, internati-
onal kvalitet”. 

• I forhold til rådgivning og bidrag til samfundets udvikling er der sket en 
ændring i fundinglandskabet i retning af mere ekstern finansiering. 
Strategien bør i den forbindelse forholde sig til spørgsmål om forsk-
ningsintegritet og uvildighed samt til relationen til eksterne samar-
bejdspartnere.  

 
MSS takkede for en god drøftelse og foreslog at lave et udkast til høringssvar 
med assistance fra sekretariatet, som efterfølgende sendes til kommentering i 
rådet med henblik på at indsende et færdigt høringssvar til den 7. oktober, så 
det også kan indgå i den interne drøftelse i fakultetsledelsen på ST. Rådet til-
sluttede sig. 
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 Kl. 17.30 – 17.50 (20 min.) 
4. Status på deling af fakultetet (bilag) 

a. Proces for valg af formand for underudvalg for Akademisk Råd for 
”Faculty of Technical Sciences” i overgangsperioden. 

b. Studenterrepræsentation i Akademisk Råd 
 
LHA gav en kort status for delingsprocessen. Det er nu besluttet, at de to fakul-
teter skal hedde hhv. ”Faculty of Technical Sciences” – forkortet ”TECH” – og 
”Faculty of Natural Sciences” – forkortet ”NAT”. De to dekanstillinger er slået 
op med frist den 23. september 2019. Der er taget beslutning om deling af 
ph.d.-skolen og der er nedsat en arbejdsgruppe i den forbindelse. Derudover er 
der nedsat analysegrupper vedr. administrationen. 
 
a. Proces for valg af formand for underudvalg for Akademisk Råd for ”Faculty 
of Technical Sciences” i overgangsperioden. 
Rådet besluttede, at valg af formand for underudvalget for ”Faculty of Techni-
cal Sciences”, som samtidig kan fungere som næstformand for det samlede råd, 
udsættes til mødet i november. MSS opfordrede de medlemmer af rådet, som 
vil repræsentere ”Faculty of Technical Sciences” fra 2020, til i fællesskab at sik-
re, at der bliver opstillet mindst én kandidat. 
 
b. Studenterrepræsentationen i Akademisk Råd 
Studenterrepræsentanterne i akademisk råd er som sædvanligt på valg i efter-
året. De studerendes valggrupper er sat sammen, så der med den nuværende 
sammensætning vil være 2 repræsentanter i det ene underudvalg og tre i det 
andet i overgangsperioden i 2020. For at opnå mulighed for en ligelig repræ-
sentation i de to underudvalg er det derfor aftalt med de studerende, at der la-
ves følgende ændringer i valggrupperne i overgangsperioden:  

• At den plads der hidtil har været reserveret til de ikke-ansatte ph.d.-
studerende (men ikke har været besat) er ændret til studenterfaggrup-
pen: Biologi, Molekylærbiologi og Molekylærmedicin. 

• At studenterfaggruppen ”Biologi, Agrobiologi, Molekylærbiologi, Mole-
kylærmedicin, Kandidat: Agro Environmental Management, Sustainab-
le Animal Nutrition and Feeding, Molekylær Ernæring og Fødevaretek-
nologi” er ændret til kun at indeholde: Agrobiologi, Kandidat: Agro En-
vironmental Management, Sustainable Animal Nutrition and Feeding, 
Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi. 

 
Kl. 17.50 – 18.00 (10 min.) 
5. Akademiske Råds seminar den 26.-27. september 2019 samt formændenes 

møder med universitetsledelsen og bestyrelsen (bilag) 
 
MSS orienterede om det foreløbige program for de akademiske råds seminar på 
Sandbjerg Gods den 26.-27. september 2019.  
 
Derudover nævnte MSS, at formændene for de akademiske råd mødes med 
universitetsledelsen den 23. oktober og med bestyrelsen den 13. december. Her 
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 vil man bl.a. drøfte årsberetningen, som er vedlagt i et opdateret udkast. Rådet 
havde ingen bemærkninger til beretningen.  
 
Kl. 18.00 – 18.05 (5 min.) 
6. Ph.d.-grader siden sidst (bilag) 
 
I henhold til aftalte procedurer blev givet status på tildelte grader. Der er blevet 
tildelt i alt 50 ph.d.-grader siden sidst. Rådet havde ingen kommentarer. 
 
Kl. 18.05 – 18.05 
7. Meddelelser 

a. Fremtidig biblioteksbetjening af AU 
 
Rådet tog meddelelsen til efterretning og opfordrede til, at analysegrupperne 
kigger på den fulde bredde af fagmiljøer. Det blev derudover bemærket, at det 
er vigtigt, at fagområderne har tilknyttet en bibliotekar, der kender området. 
 
Kl. 18.05 – 18.15 (10 min.) 
8. Eventuelt, herunder næste møde 
 
LHA orienterede om status på den aktuelle sag vedr. en rapport fra DCA om 
okse- og kalvekøds klimabelastning. 
 
Næste møde i ST Akademisk Råd afholdes 27. november 2019. 
 


