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Fakultetsledelsesmøde d. 26. juni 2020 kl. 10.00 – 12.00 
Mødet afholdes i Aarhus, Ny Munkegade 118, bygning 1521, lo-
kale 322  
Fakultetsledelsesmøde nr. 9 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Eskild Holm Nielsen (EHN), Peter Henriksen (PH/BIOS), Jørgen E. 
Olesen (JEO/AGRO), Lars Ditlev Mørck Ottosen (LDMO/ENG), Conni Simonsen (CSI/ASE), 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/QGG), Jes Madsen (JESM), Kurt 
Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FBO), Mie Lundgaard (MLU), Niels Damgaard Hansen (NDH),  Kia Sofie 
Abildtrup (KSA, ref.).  
Afbud: - 
Gæster: Pia Thystrup (pkt. 6), Anette Miltoft (pkt. 10) 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
Kl. 10.00 – 10.05 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Kl. 10.05 – 10.15 
2. Nyt fra dekanen 
EHN orienterede om:  

• Omorganiseringen af ingeniørområdet er sendt i høring frem til 1. september. 
• Oplægget til et bæredygtighedscenter på AU blev behandlet i universitetsledelsen 

den 17. juni. Det blev besluttet, at det skal fokuseres yderligere omkring grøn omstil-
ling af landbruget og have fokus på de fysiske faciliteter. 

• Thomas Bjørnholm fra VILLUM Fonden har besøgt AU den 19. juni med fokus på 
bl.a. ingeniørområdet. Han pegede blandt andet på, at AU bør søge i højere grad. 

• Der er intern frist den 6. juli for indstilling af kandidater til DNRF Chair til ansøg-
ningsfristen den 1. oktober. 

 
Kl. 10.15 – 10.25 
3. Nyt fra medlemmer 
FBO orienterede om et nyt online onboarding program til studiestart, Study@AU. Stude-
rende modtager link ved besked om optagelse. Det står af fire moduler: 1: Kend dit universi-
tet, 2: Kend dine platforme, 3: Kend din uddannelse, 4: Kend dit netværk – bl.a. mulighed 
for chat med eksisterende studerende. 
 
Fakultetsledelsen bad rettidig intern kommunikation i forhold til ændringer af retningslin-
jerne i forbindelse med corona. Der er fortsat udeståender i forbindelse med retningslinjerne 
i efteråret, f.eks. i forhold til afholdelse af arrangementer. 
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KNI orienterede om, at der har været en rundtur på flere institutter vedr. kvalitetsledelses-
systemet i forhold til myndighedsrådgivning. Det er gået godt og der er kommet mange 
kommentarer og konstruktive forslag til udvikling og forbedring. Det bliver der nu fulgt op 
på og kvalitetsledelsessystemet bliver justeret frem mod den eksterne audit i slutningen af 
august. I forberedelsen kan det være en god idé at trække på dem, som har været gennem 
intern audit. 
 
KNI fortalte, at der har været forhandling med ministeriet om rammeaftalen og informe-
rede om, at de har udtrykt stor tilfredshed med den rådgivning, de har fået. Det blev drøf-
tet at det er vigtigt at fastholde niveauet for forskningsandelen af rammeaftalen.  
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
Kl. 11.25 – 10.35  
4. Tenure track v. JESM (bilag) 
JESM introducerede punktet og orienterede om, at fakultetsledelsen på Nat har godkendt 
politikken. Politik og administrationsgrundlag for Tenure track på Tech blev godkendt. 
 
Kl. 10.35 – 10.50 
5. Høring vedr. handleplan for diversitet og ligestilling v. JESM (bilag) 
JESM takkede for gode tilbagemeldinger på handleplanen. Udkastet til høringssvar fra Tech 
blev godkendt. Det blev samtidig besluttet, at der nedsættes et diversitets- og ligestillingsud-
valg på Tech, men at man afventer den endelige handlingsplan før der udpeges medlemmer.  
 
Kl. 10.50 – 11.15 
6. Økonomiske problemstillinger som følge af AU og bevillingsgiveres regler og retningslin-

jer v. Jørgen E. Olesen og Klaus Lønne Ingvartsen (bilag) 
KLI introducerede punktet og de problemstillinger, man oplever i forhold til økonomien bl.a. 
i forlængelse af de rammer, der findes hos forskellige bevillingsgivere, herunder timenormer, 
overhead mv.  
 
KNI og EHN vil gå i dialog med rektor og evt. universitetsledelsen. 
 
Kl. 11.15 – 11.35 
7. Partnerskaber omkring fødevarer v. KNI 
Punktet blev udskudt til et senere møde. 
 
Kl. 11.35 – 11.55 
8. Øget brug af fast track-aftaler som en del af løsningen på de lange sagsbehandlingstider i 

TTO v. Anette Miltoft (bilag) 
EHN kvitterede for initiativet omkring fast track-aftaler og udtrykte ønske om, at TTO bliver 
mere synlige lokalt i forskningsmiljøerne. 
 
Anette Miltoft orienterede om, at man arbejder med flere initiativer i forhold til at få ned-
bragt sagsbehandlingstiderne, som er uholdbare for alle i øjeblikket. Der har været en fejl på 
hjemmesiden, hvor det fremgik at fast track-aftaler skal godkendes af TTO, inden institutle-
deren kan underskrive. Det er ikke tilfældet, TTO skal blot have den endelige underskrevne 
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version med henblik på journalisering og ledelsesinformation. Der arbejdes frem mod at 
lave en partnermodel, hvor institutterne får en fast kontakt i TTO. 
 
Hun opfordrede institutterne til at give besked, hvis der er typeaftaler, som ikke passe i de 
nuværende fast track-aftaler, så TTO kan lave det.  
 
Det blev aftalt, at TTO kommer rundt på institutterne og præsenterer fast track-aftalerne 
inden 1. oktober 2020. 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter  
Kl. 11.55 - 12.00 
9. Meddelelser (bilag) 

a. Mødeplan 2. halvår 2020 
b. AU valg 2020 til studienævn, ph.d.-udvalg og Akademisk Råd 
c. Etablering af National Forsvarsteknologisk Center (NFC) 
d. AUs placering på QS rankinglisten 2021 

 
Det blev aftalt, at de fysiske fakultetsledelsesmøder udvides til 3 timer. Derudover bliver 
der lavet en plan for, at der afholdes møder på de forskellige lokaliteter, hvor det kombine-
res med besøg og oplæg fra institutterne.  
 
I forhold til valg har der været et ønske om at udvide ph.d.-udvalget, så det er ikke endeligt 
afklaret. 
 
EHN pegede på, at for få AU-forskere har profil på f.eks. Google Scholar, Web of Science mv. 
Han anbefalede at man har på Google Scholar og et sted mere, alt efter hvad der er relevant 
på området. JEO bemærkede, at forskerprofilerne på hjemmesiden også kan forbedres. Det 
er vigtigt ifht. synlighed  
 
10. Forslag til punkter til kommende fakultetsledelsesmøder 
JEO foreslog, at man ved et kommende fakultetsledelsesmøde inviterer Junior Researcher 
Association ind med henblik på dialog.  
 
11. Eventuelt 


