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Mødedato: 15. september 2021 kl. 16.15-18.30 
Mødested: 1525-626 (Det Skæve Rum) 
Mødeemne: 4. møde i Nat Akademisk Råd 2021 
 
Deltagere: Tobias Wang (TWA/BIO) - formand, Kristian Pedersen (KP/dekan), Andreas 
Basse-O’Connor (ABOC/MATH), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Ditlev Egeskov 
Brodersen (DEB/MBG), Jaco van de Pol (JPO/CS), Michael Drewsen (MD/PHYS), Ole 
Rønø Clausen (ORC/GEO), Line Marie Christiansen (LMC/ph.d.-stud.), Jes Enok Steinmül-
ler (JES/stud.), Maja Lermark Schøn (MLS/stud.), Victoria Roose Winkel (VRW/stud.), 
Claudia Scheffler (CS/MBG-TAP), Katrine Vasegaard (KV/PHYS-TAP), Simon Møller Chri-
stensen (SMC/CS-TAP), Cathrine Williams (CW/BIO-JRA), Astrid Klingen (ARK/FakSek, 
referent), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM)  
Afbud: Camilla Lønborg Nielsen (CLN/ph.d.-stud.) Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO 
+BiRC), Marianne F. Løyche (MFL/FakSek) 
Gæster: -- 
 
 
Udkast til dagsorden 
 
Kl. 16:15 – 16:20 (5 min.) v/ TWA 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 

Bilag 1: Referat fra mødet d. 9. juni 
Velkommen til Claudia Scheffler (MBG), ny TAP-observatør efter Maria Blach 
Nielsen, og Cathrine Williams (BIO), ny JRA-observatør (konstitueret).  

 
Kl. 16:20 – 16:45 (25 min.) v/TWA 
2. Indstilling til æresdoktorgraden 2022 (lukket punkt) 

Bilag 2a – 2d: Institutternes indstillinger (fortroligt) 
Bilag 2e: Indkaldelsesbrev med bilag 
Der foreligger tre forslag fra tre Nat-institutter (to institutter går fælles om en og 
samme kandidat, et institut indstiller to kandidater). Rådet bedes afgøre, hvilke 
to kandidater der sendes videre til drøftelse blandt formændene for AUs fem Aka-
demiske Råd, jf. processen beskrevet i bilag 2e.  

 

Kl. 16:45 – 17:25 (40 min.) v/TWA 
3. Høring ang. udkast til AUs forfremmelsesprogram 

Bilag 3a: Høringsbrev 
Bilag 3b: Udkast til retningslinjer  
Bilag 3c: Udkast til retningslinjer (engelsk version) 

Med den nye bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale 
(trådt i kraft d. 1. januar 2020) er der mulighed for at indføre et forfremmelses-
program fra lektor-/seniorforskerniveau til professorniveau med det formål at 
kunne fastholde og/eller rekruttere særligt talentfulde lektorer/seniorforskere. 
Universitetsledelsens udkast til retningslinjer for AUs forfremmelsesprogram fo-
relægges nu til høring i fakulteterne, bl.a. deres Akademiske Råd. Svarfrist intern 
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på Nat er d. 27. september. Rådet bedes forholde sig dels til programmets ret-
ningslinjer, og dels overveje hvorledes programmet kan implementeres på Nat. 

 
Kl. 17:25 – 17:35 (10 min.) v/TWA 
4. Høring ang. udkast til strategisk rammekontrakt 

Bilag 4a: Høringsbrev 
Bilag 4b: Udkast strategisk rammekontrakt 
Rådet har mulighed til at kommentere på udkast til ny strategisk rammekon-
trakt mellem UFM og AU 2022-2025. Svarfrist intern på Nat er d. 17. septem-
ber. 

Kl. 17:35 – 17:55 (20 min.) v/KP 
5. Nyt fra dekanen  

a. Diversitet og ligestilling på Nat 
Kort orientering om status og nyt siden sidst. 

b. AUs Klimastrategi – klimatiltag i laboratorier 
Bilag 5: Kommissorium til ny arbejdsgruppe 
Kort orientering om nyt klimatiltag i laboratorier. 

c. Status for genåbning 
Kort orientering. 

d. Udflytning af uddannelser 
Kort orientering om status og nyt siden sidst. 

 
Kl. 17:55 – 18:05 (10 min.) v/TWA 
6. Forberedelse af de Akademiske Råds seminar 2021 

Bilag 6a: ”Teaser” om programmet 
Bilag 6b: Program til seminar (eftersendes) 
Kort gennemgang af program for seminaret. 

Kl. 18:05 – 18:15 (10 min.) v/ TWA 
7. Forslag til dagsorden for fællesmøde med AR på Tech  

En del af rådets næste mødet d. 24. november holdes fælles med Akademisk Råd 
på Tech. Rådet bedes drøfte forslag til dagsordenen til dette fællesmøde. 

 
Kl. 18:15 – 18:20 (5 min.) v/ TWA 
8. Ph.d.-grader siden sidst 

Bilag 8: Ph.d.-grader siden sidst 
 
Kl. 18:20 – 18:20 (0 min.) 
9. Meddelelser  

a. Bilag 9a: Trivselsundersøgelse ph.d.-studerende og international evaluering 
af ph.d.-skolen 

b. Bilag 9b: Undervisningsmiljøundersøgelse  
c. Bilag 9c: Arbejdsgruppe ”Karriereudvikling postdocs og adjunkter”  
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d. Bilag 9e: Årsrapport ekstern finansiering  
e. Bilag 9f: Evaluering af de tematiske centre  
f. Bilag 9g: Rygepolitik – høring 

 
Kl. 18:20 – 18:30 (10 min.) /v TWA 
10. Evt. 

• De studerende i AR står til valg. 
• Forslag til mødedatoerne 2022 (altid 16:15-18:30): 
- 8. februar (tirsdag uge 5)  
- 26. april (tirsdag uge 17) 
-  22. juni (onsdag uge 25) – med efterfølgende fællesspisning? 
-  14. september (onsdag uge 37) 
-  30. november (onsdag uge 48) – fælles med Tech? 
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