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Mødedato: 8. februar 2022 kl. 16:15 – 18:30 
Mødested: 1520-732 (City View) og via teams 
Mødeemne: 1. møde i Nat Akademisk Råd 2022 
 
Deltagere: Tobias Wang (TWA/BIO) - formand, Kristian Pedersen (KP/dekan), Andreas Basse-
O’Connor (ABOC/MATH - virtuelt), Anne Færch Nielsen (AFN/iNANO-TAP), Astrid Klingen 
(ARK/FakSek, referent), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM, til og med pkt. 5), Camilla Løn-
borg Nielsen (CLN/ph.d.-stud.), Cathrine Williams (CW/BIO-JRA), Claudia Scheffler (CS/MBG-
TAP), Ditlev Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Frederik Oskar Graversgaard Henriksen 
(FOGH/stud.), Heiðrikur í Garði Mortensen (HGM, ph.d.-stud.), Jaco van de Pol (JPO/CS), Mi-
chael Drewsen (MD/PHYS), Morten Teglgaard Strøe (MTS/stud.), Rikke Louise Meyer 
(RLM/iNANO +BiRC - virtuelt), Rune Naujokat Troelsgaard Thorsen (RNTT/stud.)  
Afbud: Marianne F. Løyche (MFL/FakSek), Ole Rønø Clausen (ORC/GEO), Katrine Vasegaard 
(KV/PHYS-TAP), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM) 
Gæster: Kristine Kilså (KK/prodekan for uddannelse) til pkt. 2 

 
Referat 
Formanden holdt formøde med de nyvalgte medlemmer (jf. punkt 1) fra kl. 15:45. 
 
Kl. 16:15 – 16:20 (5 min.) v/TWA 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referater 

Bilag 1a: Referatudkast fra fællesmødet med Tech AR d. 24. november 2021 
Bilag 1b: Referatudkast fra møde d. 24. november 2021 
Bilag 1c: Referatudkast fra ekstraordinært møde d. 13. januar 2022 

TWA bød velkommen, særlig de nyvalgte studerede, der deltog for første gang. 
Dagsorden og referater blev godkendt. 

 
Kl. 16:20 – 16:40 (20 min.) v/TWA 
2. Nat uddannelsesrapport  

Bilag 2a: Sagsfremstilling 
Bilag 2b: Nat uddannelsesrapport 
Gæst: Kristine Kilså (KK) 

KK præsenterede den årlige uddannelsesrapport (slides vedhæftet). Rådet takkede 
for præsentationen, drøftede rapportens hovedkonklusioner og anbefalede  
- vedr. førsteårsfrafald - at fortsætte dialogen med gymnasier for at sikre align-

ment af uddannelserne med de nye studerendes kvalifikationer,  
- vedr. førsteårsfrafald – at blive bedre til kommunikation omkr. uddannelser-

nes progression (mange støttefag kun i det første studieår) 
- vedr. dimmitendledighed – at fortsætte arbejdet med de studerendes mobilitet, 

fx ift. virksomhedspraktik (vedr. dimittendledighed) 

KK orienterede afslutningsvis om uddannelsesdagen d. 18. marts og at alle er vel-
komne. 
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Kl. 16:40 – 17:00 (20 min.) v/TWA 
3. Implementering forfremmelsesprogram lektor til professor 

Bilag 3a: Sagsfremstilling (eftersendt 4.2.) 
Bilag 3b: AU’s retningslinjer for forfremmelsesprogram (endelig version) 

TW indledte ved at henvise til bilaget med AU’s retningslinjer for forfremmelses-
programmet (endelig version besluttet i UL d. 24. november), og mindede om rå-
dets af et udkast til retningslinjerne på mødet d. 15. september 2021. Ifm. program-
mets implementering på Nat blev der nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal foreslå 
en strategisk rammesætning for brug af ordningen på Nat. Rådet udpegede DEB og 
RLM til at repræsentere rådet i denne arbejdsgruppe. 

Rådet drøftede i den forbindelse opmærksomhedspunkter, der med fordel kunne 
tages op i arbejdsgruppen: 
- Undgå at skabe et A- og et B-hold af professorer, dvs. gå ikke på kompromis 

med de krav der stilles ved ansættelse af professorer igennem åbent opslag 
- Overvej at præcisere, hvad der forstås ved ”i særlige tilfælde”, dette for at fore-

bygge evt. skuffelser blandt ansatte lektorer 
- Hold fokus på transparens ang. kriterier og processer, også især i forvejen af et 

evt. opslag 
- Drøfte promoveringsudvalg som et muligt led i processen (er oprettet på nogle 

institutter) 
 
Kl. 17:00 – 17:20 (20 min.) v/TWA 
4. Høring ang. ny rejsepolitik 

Bilag 4a: Høringsbrev 
Bilag 4b: Udkast til Aarhus Universitets rejsepolitik 

Rådet drøftede udkast til en revision af AU’s rejsepolitik. Baseret på drøftelsen ud-
arbejdede rådet vedhæftede skriftlige høringssvar (vedhæftet). 

 
Kl. 17:20 – 17:40 (20 min.) v/TWA 
5. Høring ang. ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på AU 

Bilag 5a: Høringsbrev dansk  
Bilag 5b: Høringsbrev engelsk 
Bilag 5c: Udkast dansk 
Bilag 5d: Udkast engelsk 

Rådet drøftede udkast ”Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus 
Universitet”. Baseret på drøftelsen udarbejdede rådet vedhæftede skriftlige hø-
ringssvar (vedhæftet). 

 
Kl. 17:40 – 18:00 (20 min.) v/TWA 
6. Udpegelse til AUFF’s bestyrelse 

Bilag 6a: Sagsfremstilling, inkl. forslag fra rådet og institutterne (eftersendt) 
Bilag 6b: Kandidaternes vision (eftersendt)  
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TW indledte punktet med opsummering af processen op til mødet, og efter mødet 
(jf. sagsfremstilling i mødematerialet). Rådet gennemgik alle indstillinger, samt 
kandidaternes redegørelse for deres vision ifm. med at stille op til AUFF’s besty-
relse. Derefter indstillede rådet to kandidater til videre drøftelse og endelig udpe-
gelse blandt forpersonerne for AU’s fem Akademiske Råd. 

 
Kl. 18:00 – 18:10 (10 min.) v/KP 
7. Nyt fra dekanen  

a. Proces for de tematiske centre 

KP orienterede om centrenes gode evalueringsresultater, efter besøget fra inter-
nationale paneler primo november 2021. Fakultetsledelserne på Nat og Tech har 
på denne baggrund udarbejde en ny finansieringsmodel til centrene, detaljerne 
fastlægges nu og i forbindelse med centrenes bestyrelsesmødet i løbet af foråret. 
tagging af større bevillinger. 

 
b. Status på udflytning af uddannelser 

Universiteternes sektorplan og universiteternes individuelle institutionsplaner 
blev afleveret til partierne bag den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelses-
muligheder i hele Danmark”. Der er ingen udmeldinger endnu om en endelig af-
tale. 

 
c. Whistleblower-ordning på Nat 

KP orienterede om AUs whistleblowerordning, der trådte i kraft medio december, 
og forslog at invitere en gæst fra AU-Jura til at fortælle om ordningen på et kom-
mende møde. 

 
Kl. 18:10 – 18:20 (10 min.) v/TWA 
8. Nyt fra formanden og medlemmerne 

a. Status på arbejdsgruppe om karriereudvikling for postdoc og adjunkt v/TWA  

TWA orienterede om status for arbejdet med karriereudvikling for yngre forskere. 
Arbejdsgruppen har afleveret indstillinger ang. overordnede tiltag (bl.a. ”Junior 
Academy”), tiltag for postdocs, tiltag for adjunkter uden tenure track, og en mindre 
revision i tenure track ordningen, til fakultetsledelsen. Baseret på fakultetsledel-
sens beslutninger udarbejdes en handleplan for området, der forventes sendt i hø-
ring i bl.a. AR i løbet af foråret. Sideløbende har arbejdsgruppen fået til opgave at 
forslå en revision af ABC-kriterierne, og mødes om dette efter vinterferien. Rådet 
inddrages, når der foreligger et konkret forslag godkendt af fakultetsledelsen. 

b. Kvartalsmøde med rektor 8.12. v/TWA 

TWA orienterede kort om hovedpunkter for mødet (ytringsfrihed og udflytning af 
uddannelser, jf. punkt 5 og 7b). 
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Kl. 18:20 – 18:25 (5 min.) v/ TWA 
9. Ph.d.-grader siden sidst 

Bilag 9: Ph.d.-grader siden sidst 

Rådet tog til efterretning at der blev tildelt 29 ph.d.-grader siden sidst.  
 
Kl. 18:25 – 18:25 (0 min.) 
10. Meddelelser  

a. Bilag 10a: Rådets kommentering af institutionsplan vedr. udflytning og reduk-
tion af uddannelser (endelig version) 

b. Bilag 10b: Rådets høringssvar vedr. ph.d.-skolens handleplan (endelig version) 
c. Bilag 10c: Aktiviteter vedr. ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i 

2021 – proces for afrapportering 
d. Bilag 10d: Forskningsetiks komité – ny organisering på AU 
e. Bilag 10e: Opdatering af  Vejledninger og ansættelsesprocedurer ved Nat (inkl. 

bilag) 
 

Kl. 18:25 – 18:30 (5 min.) /v TWA 
11. Evt. 
- RLM foreslog at undersøge mulighederne for at rykke mødetidspunktet frem med 

en time (dvs. start 15:15 i stedet for 16:15). Rådet tilsluttede sig forslaget. ARK lo-
vede at undersøge mulighederne ift. især KP’s kalender, fra og med juni-mødet.  

- Næste møde: 26. april 2022 kl. 16:15 (uændret starttidspunkt pga. konflikter med 
undervisning) 
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