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FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 
FACULTY OF NATURAL SCIENCES  
AARHUS UNIVERSITET 

 
Møde den 17. juni 2020, kl. 16.15 – 18.00 
Zoom (link i mødeindkaldelse) 
Akademisk Råd 
 
Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Anne Jensen – fungerende næstformand 

(AJ/ENVS), Kristian Pedersen (KP/dekan Nat), Eskild Holm Nielsen (EHN/dekan Tech), Inge S. Fomsgaard 

(ISF/AGRO), Jens Malmkvist (JM/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Annette Baattrup-Pedersen 

(ABP/BIOS), Tobias Wang (TWA/BIOS), Ditlev Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Bo Brummerstedt Iversen 

(BBI/CHEM), Olav W. Bertelsen (OWB/CS), Henrik Karstoft (HK/ENG), Hanne Lakkenborg Kristensen 

(HLM/FOOD), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Peter Balling (PBA/PHYS), Lizzi K. Stausgaard 

(LKS/ENVS-TAP), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Katrine Vasegaard (KV/PHYS-TAP), Sofie Agerbæk 

(SA/stud.), Rune Naujokat Troelsgaard Thorsen (RNTT/stud.), Stine Munkholm Jespersen (SMJ/stud.), Ka-

sper Larsen (KL/stud.), Niklas Stoyan Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Frederik Kronvang Gade (FKG/stud.), 

Marianne F. Løyche (MFL/Nat DKN), Mie Lundgaard (MLU/Tech DKN), Niels Damgaard Hansen 

(NDH/ADM) 

Afbud: Kristian Hvidtfelt Nielsen (KHN/MATH) 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: Prodekan Jes Madsen (pkt. 2 og 3) 

REFERAT  

 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 
2. Status på ph.d.-området v. Jes Madsen 
3. Politik for tenure track adjunkt/forsker v. Jes Madsen (bilag) 
4. Status på corona v. dekanerne 
5. Høring vedr. handleplanen for diversitet og ligestilling (bilag) 
6. Regnskab og ØR1 v. dekanerne 
7. Ph.d.-grader siden sidst (bilag) 
8. Meddelelser (bilag) 

a. Normer for rekruttering – opfølgning 2019 
b. Indkaldelse af kandidater til æresdoktorgraden 
c. Principper for tildeling af funktionstillæg i forbindelse med store 

bevillinger 
9. Eventuelt, herunder næste møde 
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 Kl. 16.15 – 16.20 (5 min.) 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 
MSS bød velkommen og bemærkede i forhold til referatet, at der endnu ik-
ke er fulgt op på meriteringsdrøftelsen. Dagsorden og referat blev god-
kendt. 
 
Kl. 16.20 –16.40 (20 min.) 
2. Status på ph.d.-området v. Jes Madsen 
Jes Madsen orienterede om status på ph.d.-området og delingen af fakulte-
tet. Der er nu oprettet to nye ph.d.-skoler, som kører videre med de tidlige-
re regler. Der vil ikke i praksis kunne mærkes for de igangværende ph.d.-
studerende. 
 
På tværs af Nat og Tech bliver der optaget ca. 200 ph.d.-studerende om 
året. Frafaldet er på ca. 10 %. Niveauet har været stabilt og der er ikke sy-
stematiske forskelle på fagområder. Traditionelt har Nat-delen været stør-
re end Tech-delen. I forlængelse af udviklingen på ingeniørområdet er 
Tech dog på vej op. Generelt har ph.d.-uddannelserne en høj kvalitet, hvil-
ket bekræftes af international evaluering. 
 
I forlængelse af oplægget var der en drøftelse af, hvilke muligheder der er 
for at lette presset på de ph.d.-studerende. 
 
Kl. 16.40 – 17.00 (20 min.) 
3. Politik for tenure track adjunkt/forsker v. Jes Madsen (bilag) 
Jes Madsen orienterede forslaget til revision af politik for tenure track. Fa-
kultetsledelserne på Nat og Tech har godkendt de principper, der er be-
skrevet i sagsfremstilling og skal behandle det endeligt i næste uge. Aka-
demisk Råd har mulighed for at kommentere på det inden den endelige 
behandling. 
 
Rådet tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger: 

• Godt at der bliver mere fleksibilitet ifht tidspunkt for evaluering 
• Godt med skabelon som sikrer forventningsafstemning (nogle har 

måske troet at der var tale om en mere automatisk proces, det ser 
man på nogle universiteter i udlandet) 

• En undren over at formand for bedømmelsesudvalg ved slutevalu-
ering er institutleder. Der bør være en opmærksomhed på, hvis det 
giver problemer, så skal man overveje en ændring 

 
Kl. 17.00 – 17.10 (10 min.) 
4. Status på corona v. dekanerne 
Dekanerne orienterede kort om status på corona. Der var først og frem-
mest tilfredshed med, at genåbningen er i gang og nu ser man frem til at 
kunne byde de studerende velkommen tilbage på campus. Der arbejdes på 
at afklare, hvordan undervisningen kan gennemføres i efterårssemestret, 
herunder i forhold til laboratorieundervisning, hvor man forhåbentlig kan 
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 løse en del af udfordringen ved hjælp af værnemidler. Dekanerne kvittere-
de for medarbejdernes store indsats for at afvikle aktiviteter under krisen. 
 
Kl. 17.10 – 17.30 (20 min.) 
5. Høring vedr. handleplanen for diversitet og ligestilling (bilag) 
Der var forud for mødet udarbejdet et udkast til høringssvar på baggrund 
af skriftlige bemærkninger fra rådsmedlemmerne. Der var en grundig drøf-
telse i rådet af udkastet og det blev aftalt, at formandskabet skulle rette det 
til på baggrund af drøftelsen. Rådsmedlemmerne fik en frist til at komme 
med evt. skriftlige bemærkninger. Det endelige høringssvar er vedlagt. 
 
MSS foreslog, at det overvejes at tage temaet diversitet op i forbindelse 
med de akademiske råds årlige seminar på Sandberg Gods i november. 
 
Kl. 17.30 – 17.50 (20 min.) 
6. Regnskab og ØR1 v. Peder Damgaard (bilag) 
Peder Damgaard præsenterede status vedr. ØR 1, som er kørt under coro-
na-nedlukningen. Præsentationen er tilgængelig i Prepare. 
 
Kl. 17.50 – 17.55 (5 min.) 
7. Ph.d.-grader siden sidst (bilag) 
MSS orienterede om, at der er tildelt 31 ph.d.-grader siden sidst. Rådet tog 
informationen til efterretning. Den præcisering ifht. tildeling af ph.d.-
graden, som blev forelagt på sidste møde er nu godkendt og var vedlagt 
dagsordenen til orientering. 
 
Kl. 17.55 – 18.00 (5 min.) 
8. Meddelelser (bilag) 

a. Normer for rekruttering – opfølgning 2019 
b. Indkaldelse af kandidater til æresdoktorgraden 
c. Principper for tildeling af funktionstillæg i forbindelse med store 

bevillinger 
d. Afrapportering fra Praksisudvalget og rådgiverne for ansvarlig 

forskningspraksis og forskningsfrihed 
 
9. Eventuelt, herunder næste møde 
Katrine Vasegaard havde fremsendt forslag om at rådet på kommende 
møder følger op på hhv. AU’s klimastrategi og handleplanen for diversitet. 
Det blev aftalt, at implementeringen af klimastrategien tages op på et 
kommende møde. 
NSHK orienterede om, at han træder ud af Akademisk Råd og at hans sup-
pleant, Lasse Louis Svendsen træder ind fra næste møde. MSS takkede for 
indsatsen og den aktive deltagelse og ønskede held og lykke fremover. 
 
EHN orienterede om høringen vedr. omorganiseringen af ingeniørområ-
det. Det blev aftalt, at der holdes et ekstraordinært, virtuelt møde i Nat-
Tech Akademisk Råd i august med henblik på at kommentere på forslaget. 


