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SCIENCE AND TECHNOLOGY  
AARHUS UNIVERSITET 

Møde den 27. november 2019, 16.15 – 18.30 
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-737 (Sky Lounge) 
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), 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), 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.), Rasmus Bur-

lund Fink (RBF/stud.), Line Ochelka (LO/stud.), Marianne F. Løyche (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen 

(NDH/ADM) 

Afbud: Else Ling Andersen (ELA/stud.) 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: - 

DAGSORDEN  

 
Kl. 16.15 – 16.20 (5 min.) 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 

Forslag til dagsorden er aftalt mellem formand og dekan. 
 
Kl. 16.20 –16.45 (25 min.) 
2. Citationsanalyser i forbindelse med bedømmelser v. Iben Brøndum, biblio-

tekar, Det Kongelige Bibliotek (bilag) 
På baggrund af en tidligere drøftelse i rådet om baggrunden for citati-
onsanalyser og fordele og ulemper ved de forskellige muligheder indledes 
punktet med et oplæg fra det Kongelige Bibliotek med henblik på en drøf-
telse af et eventuelt behov for at justere de informationer, som rådet mod-
tager i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg. 

 
Kl. 16.45 – 17.00 (15 min.) 
3. Digitale administrative systemer, herunder Emply v. Ditlev E. Brodersen 

Der har været ønske om en drøftelse af brugen af digitale, administrative 
systemer op på AR's næste møde, særligt Emply. Rådet drøfter erfarin-
gerne på baggrund af oplæg fra Ditlev E. Brodersen. 
 

 
Kl. 17.00 – 17.15 (15 min.) 
4. Deling af fakultetet (bilag) 

a. Status for delingen v. LHA 
b. Valg af formand for underudvalg for Akademisk Råd for ”Faculty of 

Technical Sciences” i overgangsperioden 
c. Forlængelse af VIP- og TAP-medlemmer af Akademisk Råd 
Der gives en status på delingen af fakultetet og der tages stilling til for-
mandskabet for akademisk råd på Faculty of Technical Sciences i over-
gangsperioden 2020.  
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K. 17.15 – 17.35 
5. ØR3 (bilag) 

Status i forbindelse med økonomirapport 3 præsenteres. 
 
Kl. 17.35 – 17.45 (10 min.) 
6. Udpegning af rådgivere samt indstilling til Praksisudvalget (bilag) 

Rådet har haft mulighed for at indsende forslag til kandidater. På den 
baggrund udpeges rådgivere til ansvarlig forskningspraksis og forsk-
ningsfrihed samt indstilles medlemmer og suppleanter til Praksisudval-
get. 
 

Kl. 17.45 –17.50 (5 min.) 
7. Forberedelse af drøftelse vedr. fremtidens meritering (bilag)  

Det foreslås, at rådet nedsætter en arbejdsgruppe, der kan forberede en 
drøftelse af meriteringsudvalgets rapport om fremtidens meritering.  

 
Kl. 17.50 – 18.00 (10 min.) 
8. Opfølgning på Akademiske Råds seminar den 26.-27. september 2019 

Erfaringerne fra dette års seminar samt evt. opfølgning drøftes. 
 

Kl. 18.00 – 18.10 (10 min.) 
9. Orientering fra formand og dekan (bilag) 

a. Møde mellem formænd for de akademiske råd og universitetsledelsen 
23. oktober 2019 v. MSS 

b. Opfølgning på oksekødsrapport v. LHA 
c. Certificering af kvalitetsledelsessystem udsættes til første halvår 2020 

v. LHA 
 
Kl. 18.10 – 18.15 (5 min.) 
10. Mødeplan og temaer for de Akademiske Råd 2020 (bilag) 

Forslag til mødeplan for 2020 i det fælles akademiske råd og underud-
valg for hhv. NAT og TECH. Rådet kan overveje yderligere temaer. 

 
Kl. 18.15 – 18.20 (5 min.) 
11. Ph.d.-grader siden sidst (bilag) 

I henhold til aftalte procedurer gives status på tildelte grader siden sidst. 
Der er kun to på listen, hvilket skyldes, at der beklageligvis mangler ind-
tastning af datoer på flere konfererede grader i systemet. Således forven-
tes et langt højere antal grader i oversigten på det næste møde i Akade-
misk Råd. I forbindelse med delingen af ST er der derudover udarbejdet 
et opdateret notat, der beskriver ph.d.-godkendelsesprocessen. 
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Kl. 18.20 – 18.20 
12. Meddelelser 

a. STs høringssvar vedr. AU Strategi 2025 
 
Kl. 18.20 – 18.30 (10 min.) 
13. Eventuelt, herunder næste møde 

Jf. den foreslåede mødeplan for 2020 afholdes næste ordinære møde i 
Akademisk Råd den 5. februar 2020.  
 
Forslag til temaer på fremtidige møder er velkomne. 

 
Der serveres kaffe/te/vand/frugt/kage ved mødet. 


