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FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

  
Møde den 17. juni 2020, kl. 18.00 – 18.45 
Zoom (link i mødeindkaldelse) 
Akademisk Råd 
 
Deltagere: Anne Jensen – formand (AJ/ENVS), Eskild Holm Nielsen (EHN/dekan Tech), Inge S. Fomsgaard 

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

(ABP/BIOS), Henrik Karstoft (HK/ENG), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLM/FOOD), Lizzi K. Stausgaard 

(LKS/ENVS-TAP), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Stine Munkholm Jespersen (SMJ/stud.), Niklas Stoyan 

Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Frederik Kronvang Gade (FKG/stud.), Mie Lundgaard (MLU/Tech DKN), Ni-

els Damgaard Hansen (NDH/ADM) 

Afbud: - 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: - 

REFERAT  

Dagsorden Udvalgsmøde Tech 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
2. Drøftelse – Fremtidig struktur og sammensætning for Akademisk 

Råd, Tech 
3. Indstilling af kandidater til AU’s Forskningsetiske Komité 
4. Eventuelt 
 
 
 
Kl. 18.00 – 18.05 (5 min.) 
5. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Kl. 18.05 – 18.15 (10 min.) 
6. Drøftelse – Fremtidig struktur og sammensætning for Akademisk 

Råd, Tech (bilag) 
EHN præsenterede forslaget til den fremtidige struktur og sammensæt-
ning af Akademisk Råd på Tech. Modellen er indrettet, så den kan tilpas-
ses omorganiseringen på ingeniørområdet, men det vil medføre en over-
gangsperiode med forlængelse af det nuværende råd. Der var opbakning til 
den foreslåede struktur og indstillingerne blev tiltrådt. 
 
Kl. 18.15 – 18.25 (10 min.) 
7. Indstilling af kandidater til AU’s Forskningsetiske Komité (bilag) 
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Tech skal indstille to kandidater AU’s Forskningsetiske Komité til deka-
nen. Det blev aftalt, at medlemmerne får mulighed for at opstille yderelige-
re kandidater og at udvalget derefter træffer beslutning skriftligt. 
 
Kl. 18.25 – 18.40 (15 min.) 
8. Status på ingeniørområdet v. EHN 
EHN orienterede om status på den foreslåede omorganisering af ingeniør-
området. Der lægges op til, at den fremtidige organisering bliver vertikal 
frem for horisontal med henblik på at styrke uddannelsesområdet og skabe 
en mere entydig profil. Forslaget kommer i høring, herunder i Akademisk 
Råd, frem til 1. september. 
 
Der var et ønske i udvalget om større tværgående samarbejde, både i for-
hold til ingeniørområdet og mere generelt på Tech. Det blev aftalt, at det 
tages op på et senere møde. 
 
Kl. 18.40 – 18.45 (5 min.) 
9. Eventuelt  
Næste møde er den 24. september og det forventes at blive afholdt fysisk. 
Der planlægges et virtuelt møde med henblik på drøftelse af høringen vedr. 
om organiseringen af ingeniørområdet. Der var et ønske i udvalget om kor-
tere møde og det blev foreslået at afholde udvalgsmøde for Tech en anden 
dato end det fælles Nat-Tech-møde. 


