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Fakultetsledelsesmøde d. 27. februar 2020 kl. 13.30-15.30 
Mødet afholdes i Foulum, 8814-3050 M2 
Fakultetsledelsesmøde nr. 3 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Eskild Holm Nielsen (EHN), Peter Henriksen (PH/BIOS), Jørgen E. 
Olesen (JEO/AGRO), Thomas S. Toftegaard (TST/ENG), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI/ANIS), Niels Halberg 
(NH/DCA), Hanne Bach Clausen (HBC/DCE), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ/ENVS), Michelle Williams 
(MW/FOOD), Mogens Sandø Lund (MSL/QGC), Jes Madsen (JESM), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius 
(FB), Mie Lundgaard (MLU), Niels Damgaard Hansen (NDH), Kia Sofie Abildtrup (KSA, ref.).  
Afbud: Conni Simonsen (CSI/ASE) 
Gæster: - 

 
 
Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 
 
Kl. 13.30 – 13.35 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Kl. 13.35 – 13.45 
2. Nyt fra dekanen 
Dekanen orienterede om: 

- Stillingen som prodekan for forskning er slået op.  
- SDG-konferencen er udskudt til efteråret 2020 
- Der er behov for, at Tech arrangerer pitch sessions for Innovationsfonden. FSE og de 

videnskabelige koordinatorer følger op. 
- Udbruddet af corona-virus har betydning i flere sammenhænge på AU. Der opfor-

dres til, at man følger Udenrigsministeriets rejsevejledning og sundhedsstyrelsens 
retningslinjer. 

- Dekanens rundtur til institutterne er planlagt. En tidplan blev omdelt og sendes ud 
på mail efter mødet. 

 
Kl. 13.45 – 13.55 
3. Nyt fra medlemmer 
NDH orienterede om, at udbruddet af corona-virus bl.a. giver store udfordringer med at 
skaffe IT-udstyr og mobiltelefoner. Derudover arbejdes der på retningslinjer for journalise-
ringspraksis.  
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TST informerede om åbningen af et nyt center, Center for Ear-EEG, fredag den 28. februar 
2020. Centeret har fået 20 mio. kr. fra William Demant Fonden. 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
Kl. 13.55 – 14.05 
4. Samarbejde med store virksomheder v. KNI (bilag) 
Det blev understreget, at evt. nye samarbejdsaftaler på AU-niveau med virksomheder, skal 
bygge på konkrete projekter eller samarbejder. På baggrund af drøftelsen prioriteres føl-
gende virksomheder: Novozymes, Novo Nordisk, Salling, Mærsk samt Aarhus Vand, Dan-
ske Bank, Rambøll.  
 
Kl. 14.05 – 14.15 
5. Høringssvar vedr. AU Klimastrategi v. EHN (bilag) 
Udkastet til høringssvar blev godkendt og sendes ind sammen med alle høringssvar og for-
slag til initiativer. Fakultetsledelsen lagde vægt på, at man bruger den faglige viden på AU 
til at identificere de rigtige og mest effektive initiativer til at opfylde strategien. Det bør un-
dersøges, om man kan understøtte implementering af strategien gennem f.eks. studenter-
projekter/0pgaver eller konkurrencer. 
  
Kl. 14.15 – 14.30 
6. Kursusansvarlige og vejledere v. FBO (bilag) 
Det blev besluttet, at det fremover vil være fastansatte VIP og adjunkter, der kan fungere som 
kursusansvarlige og vejledere. Institutlederen skal også fremover godkende kursusansvarlige 
og vejledere, herunder sikre at de er ansat hele perioden for kursus eller specialeskrivning. 
 
Kl. 14.30 – 14.50 
7. Optag 2020 v. FBO (bilag) 
FBO præsenterede status efter vintereksamen 2019/2020 i sammenligning med vintereksa-
men 2018/2019, som lå før indførelsen af 7+7-kravet. Optaget var lavere i 2019, men analy-
sen viser, at der bliver kompenseret for en del af tabet i kraft af flere beståede eksamener, i 
hvert fald på nogle institutter. Analysen viser ligeledes, at beståelsesprocenterne er højere for 
de studerende, der har et karaktergennemsnit på over 7 fra de gymnasiale uddannelser. 
 
Der kan laves yderligere analyser på tallene og udviklingen i optag samt beståede eksamener 
følges tæt med henblik på evt. behov for justeringer. Fremadrettet bør Tech også arbejde med 
de studerendes forudsætninger, fastholdelse og fakultetets evne til at løfte de studerende.  
 
Kl. 14.50 – 14.55 
8. Drøftelse af ATV-deltagelse v. EHN (bilag) 
AU er medlem af ATV og har nogle pladser til rådighed, som ikke alle bliver brugt. EHN er 
personligt medlem og gjorde opmærksom på, at der er mange spændende faglige aktiviteter 
og at det giver gode muligheder for netværk. Der var enighed om, at der er behov for et bedre 
kendskab til mulighederne i ATV og en mere koordineret tilgang til deltagelse fra Techs side. 
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Det blev aftalt, at invitere ATV til at holde et oplæg på næste fakultetsledelsesmøde og på 
den baggrund drøfte den fremtidige deltagelse. 
 
Kl. 14.55 – 15.05 
9. Oplysninger vedr. forslag til bedømmelsesudvalg v. EHN (bilag) 
Fakultetsledelsen godkendte justeringen af informationsbehov i forbindelse med nedsæt-
telse af bedømmelsesudvalg, som Akademisk Råd havde ønsket. Sekretariatet orienterer 
HR med henblik på, at vejledningen om håndtering af faste VIP opdateres. 
 
 
Kl. 15.05 – 15.15 
10. Håndtering af EUD-Elever ved Nat og Tech v. NDH (bilag) 
NDH orienterede om den hidtidige aftale på ST, hvor der har været en fælles pulje til ele-
ver. Det blev aftalt at fortsætte ordningen og Klaus Lønne Ingvartsen blev udpeget til elev-
udvalget. 
 
Kl. 15.15– 15.25 
11. Tillæg v. JESM (bilag) 
Principperne for tillæg blev godkendt.  
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter  
Kl. 15.25 - 15.30  
12. Meddelelser (bilag) 

a. LIFE-konference den 1. april 2020  
b. Frister vedr. DNRF Chair 

 
13. Eventuelt 
Næste møde er 20. marts kl. 12-14 på Navitas. Det blev aftalt, at en drøftelse af stillingsstruk-
tur og forfremmelsesprogrammer sættes på dagsordenen for et kommende møde.  


