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Møde den: 26. juni 2017, 16.15 – 18.30 
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-737 
Akademisk Råd 
 
Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Niels Chr. Nielsen (NCN/dekan), Anne 

Jensen (AJEN/ENVS), Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Tobias Wang (TWA/BIOS), Rikke Louise Meyer 

(RLM/iNANO+BiRC), Mogens Vestergaard Thrana (MVT/ANIS), Johan P. Hansen (JPH/MATH), Kaj 

Grønbæk (KGB/CS), Henrik Karstoft (HKA/ENG), Björn Andresen (BJA/ASE), Dorthe Hagen Nielsen 

(DHN/CS), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS), Marianne F. Løyche (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen 

(NDH/ADM) 

Stud. repræsentanter: Kåre Koch Rønnow (KKR), Adnan Samir Zaabalawi (ASZ),  

Afbud: Peter Balling (PBA/PHYS), Simon Jæger Nielsen (SJN), Noor De Jong (NDJ/MBG), Ditlev E. Bro-

dersen (DEB/MBG), Michael Bohn Søndergaard (MBS), Andreas P Kristensen (MPK), Hanne Lakkenborg 

Kristensen (HLK/FOOD), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Annette Baatrup-Pedersen (ABP/BIOS), 

Referent: Jette Laursen (JEL) 

Gæst: Jens Bennedsen under pkt. 2 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 
2. ST Learning Lab.  (STLL) v/Jens Bennedsen  
3. Økonomi v/Niels Chr. Nielsen 

a. Status ØR1 (bilag) 
b. Status vedr. strategiske satsninger 

4. Vækstlag v. arbejdsgruppe 
5. Ph.d. grader siden sidst (bilag)   
6. Status vedr. Institutionsakkreditering (bilag) 
7. Status vedr. nyt optagelsessystem v/Niels Chr. Nielsen 
8. Forberedelse af kommende møder (5 min) 

a. Formændenes møde med universitetsledelsen 200917 
b. Seminar 28-290917 (bilag) 
c. Formændenes møde med bestyrelsen 271017 

9. Meddelelser  
a.  Interdisciplinary research – evaluation (bilag) 
b. Proces vedr. indstilling af æresdoktorer (bilag) 

10. Eventuelt, herunder næste møde (bilag) 
 

 
Mødedatoer 2018: 
21/02 
25/04 
20/06 
19/09 
28/11 
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MSS bød velkommen til sidste møde inden sommerferieperioden. 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) (5 min) 
Forslag til dagsorden er aftalt mellem formand og dekan  
Pkt. 4 udsættes til senere møde. 
Referat blev godkendt. 
 
 
Ad 2. ST Learning Lab.  (STLL) v/Jens Bennedsen (30 min) 
Jens Bennedsen orienterede om STLL (PP vedlagt dette referat). 
 
Han fortalte, at STLL har tre primære målgrupper: Ledelsen, undervisere og uddannel-
sesdesignere. STLL har fokus på at inspirere og uddanne undervisere, EDU-it samt 
underviser-rollen og læringsunderstøttende aktiviteter. 
STLL arbejder med STREAM modellen, hvor undervisningen transformeres til blended og 
online læring ved hjælp af educational it. At finde den rette brug af face2face tid i forhold 
til online/out of class er en udfordring. Han nævnte, at en rapport fra THES spår, at der i 
2030 ikke længere vil være undervisere; de studerende vil selv skulle sammensætte deres 
uddannelse, educational it vil være individualiseret og eksaminer vil måle de studerendes 
evne til at løse store samfundsmæssige problemer. 
 
Dekanen oplyste, at en edu-it satsning er blevet indledende godkendt af bestyrelsen.  Der 
er tanker/processer i gang omkring reelle online kurser for studerende. Der er f.eks. 
interessante erfaringer med MOOCS (Massive Open Online Courses) fra Singapore, hvor 
de studerende får merit for kurserne, hvis de efterfølgende søger ind på universitetet.   
 
Det blev fremført fra medlemmerne  
- at der bør være face2face forelæsninger, men det er fint, hvis der også er online adgang 

f.eks. til brug for eksamenslæsning eller hvis man ikke har mulighed for at møde op til 
forelæsningen 

- at KU udbyder kurser, som kun er online - f.eks. ph.d. kurser, men erfaringerne er 
blandede 

- at man skal passe på med at tage den personlige kontakt med undervisere helt væk fra 
de studerende 

-  at vi kan blive rigtig dygtige til at tilrette undervisningen, men der bør også tages fat 
om, at de studerende ikke bruger så mange timer på deres studier – det er måske for 
let? 

- at der er behov for kurser i studieteknik 
- at der på datalogi er ved at blive udrullet en mentorordning, hvor studieteknik bliver 

adresseret løbende. ST vejledning samler erfaringerne. 
- at det er rigtig vigtigt, at vi udvikler vores undervisning og tager højde for, at de unge 

har et andet forhold til medier 
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- at feed back fra de studerende er et must, så vi hele tiden kan være opmærksomme på 
at opretholde interessant undervisning 

- at der er et generelt højt frafald og at den overgang vi nu får til semesterstruktur er et 
gode, idet en af årsagerne til frafaldet nok har været kvarters-strukturen med mange 
eksaminer. 

 
Dekanen understregede vigtigheden af, at der arbejdes med hele paletten og af, at der er 
fokus på kvaliteten hele vejen rundt, idet dette kan gøre, at de studerende bliver på AU. 
Der bør således også arbejdes med at gøre de studerende mere studieparate.  
 
Der blev spurgt til, om uddannelsesudvalg blev inddraget i uddannelsesdesign. Jens 
Bennedsen bekræftede dette. 
 

 
Ad 3. Økonomi (35 min) 
Dekanen orienterer. 
a. Status ØR1 (bilag) 
NCN gennemgik bilag bestående af 3 sider: 1) ØR1, 2) oprindeligt budget for 2017, 3) 
forskellen mellem budgettet og status ved ØR1situationen ved.  
 
Der er sket en nedjustering i Eksterne tilskud + Salgsindtægter + Overhead på 75 mill. 
Selvom der er sket denne nedjustering i forventningen til de eksterne midler, er der 
yderligere en udfordring på 71 mill. i forhold til forbruget af de eksterne midler. 
Bestyrelsen er meget optaget af, at vi bruger pengene og institutterne er forpligtede til at 
leve op til deres budgetter. Dette skal fakultetet understøtte.  
For ikke stå med disse ”uventede” overskud skal vi lære/opdrage hinanden til at lave 
realistiske i stedet for optimistiske budgetter.  
Der er nul-tolerance i f.t. overskridelse. D.v.s., at vi risikerer at miste evt. overskud.  
Det blev fra Rådet anført, at det tager længere tid at rekruttere end forventet og 
fleksibilitet/tolerance på dette område ville lette.  Hvis man kunne skubbe midlerne – 
også i forhold til projekterne fastlagte grænser - ville det give god mening. NCN kunne 
oplyse om, at det ikke er en mulighed. Eneste løsning er realistiske budgetter.  
NDH anførte, at allerede i ansøgningerne har man været lige lovlig optimistiske i 
budgetterne, idet det ofte viser sig, at ting tager længere tid en forventet.  
 
Dekanen opfordrede generelt til en mere realistisk budgetlægning i projekterne. 
 
b. Status vedr. strategiske satsninger 
NCN har været på tur rundt på institutterne, hvor han havde fokus på de strategiske 
satsninger.   
Med hensyn til Ingeniørsatsningen er vi er godt på vej til at nå de opstillede mål for 
rekruttering af VIP. Der er allerede ansat 14  
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Digitaliseringssatsningen er skudt i gang og der planlægges med yderligere optag af 
studerende på datalogi samt en ny uddannelse i datavidenskab. Desuden skal der arbejdes 
med at nedbringe frafaldet  
 
Andre store initiativer: 
Der indvies 6-7 store tematiske centre i løbet af 2017: 
• Centre for Circular Bioeconomy (CBIO) indviet 23/5-2017 
• Centre for Integrated Materials Research (iMAT) indvies 15/8-2017 
• Centre for Water Technologies (WATEC) indvies 06/10-2017 
• Centre for Innovative Food Research (iFOOD) indvies 25/9-2017 
• Centre for Digitalisation, Big Data and Data Analytics  (DIGIT) indvies 27/9-2017 
• Centre for “Climate Changes”  indvies december 2017 
• ”iLIFE” (dato i skrivende stund ikke fastlagt) 
 
Disse tiltag adresserer alle de globale problemstillinger og kommer – sammen med de 
mange andre aktiviteter på institutterne – til at gøre os tydeligere på den nationale og den 
internationale scene.  
 
Ny Økonomimodel (NØM) status: Beslutning træder i kraft i fuldt omfang til 2019, så 
2018 er et prøveår. Enkelte udfordringer udestår fortsat, men arbejdet vil være afsluttet 
således, at der kan udarbejdes budgetter for 2018 både for den hidtidige og den nye 
økonomimodel..  
 

 
Ad 4.  Vækstlag v. arbejdsgruppe (40 min) 
Pkt. udsat til senere møde. 
 
 
Ad 5. Ph.d. grader siden sidst (bilag) (5 min) 
I henhold til aftalte procedurer gives status på tildelte grader siden sidst. Rådet bedes 
overveje eventuelle kommentarer. 
Der er tildelt 32 Ph.d. grader siden sidst. Rådet havde ingen kommentarer til listen.  
 
 
Ad 6. Status vedr. Institutionsakkreditering (bilag) (5 min) 
Dekanen gav en kort status vedr. institutionsakkreditering og den videre proces.   
KU og AU opnåede kun en betinget, positiv akkreditering. Konsekvenser for ST er, at vi bliver 
ramt i form af udsættelse af planer om nye uddannelser. Ønsket er, at AU kan genansøge in-
stitutionsakkreditering hurtigt, men der pågår fortsat drøftelser om, hvor hurtigt AU kan gen-
ansøge og hvor omfattende den skal være. Nogle af begrundelserne for den betingede akkredi-
tering er modenheden af vores kvalitetssikringssystem og forskningsbaseringen af vores ud-
dannelser. 
De studerende orienterede om, at deres oplevelse er, at der er meget forskningsbaseret under-
visning, så opgaven består i at dokumentere det. 
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Det vides ikke om genansøgningen bliver parallel med KU, eftersom det ej heller vides, hvad 
KU sigter mod.  
NCN orienterede på forespørgsel om, at vi ikke kan nå at få uddannelser, som skulle have 
startet efter sommerferien akkrediteret. De nye ingeniøruddannelser forventes tidligst at 
kunne udbydes fra 2019. 
Rådet vil blive orienteret, når tidshorisonten for institutionsakkrediteringen kendes. 
 
 
Ad 7. Nyt optagelsessystem 
Dekanen orienterede om det nye optagelsessystem. Der stilles krav om karakteren 7 i mate-
matisk og 7 i gennemsnit. Fra 2018 indføres disse krav på bacheloruddannelserne i fysik, it og 
datalogi. Fra 2019 indføres optagelsessystemet på alle bacheloruddannelser. De der ikke er 
kvalificerede kan søge ind via kvote 2.  
Formen for optagelsesprøve arbejdes der på (bl.a. institutternes forskningsudvalg) og der kig-
ges pt på multiple choise spørgeskema. Der arbejdes med at sikre en forventningsafstemning 
indbygget i prøven, idet det oftest er en forventning, der ikke opfyldes, som gør, at studerende 
dropper ud. Ønsket er at finde de, der er specielt motiverede.  
Der skal laves en massiv rekrutteringskampagne og der forventes ikke en stor nedgang i antal 
optagne, men forhåbentlig er der så også færre, der falder fra.  
Der bliver kommunikeret om det nye system via vejledningen ud til gymnasierne efter som-
merferien. 

 
 

Ad 8. Forberedelse af kommende møder (5 min) 
Formanden orienterer om forberedelsesprocessen. 
 
a. Formændenes møde med universitetsledelsen 200917 
Peter Balling deltager. Statusrapport for AR. Der arbejdes på at forelægge denne for AR ved 
næste møde 6/9.  
 
b. Seminar 28-290917 (bilag) 
Peter Balling deltager også her på vegne af Marit-Solveig. 
Bilag=Udkast til program.  
• Hovedemnet er til drøftelse: Ledelse på alle planer på AU.  
• Ekstern foredragsholder fra Arbejdsmiljøinstituttet.  
• Rektors “state of the union” tale. 
 
c. Formændenes møde med bestyrelsen 271017 
Marit-Solveig Seidenkrantz deltager.  
Udvidet statusrapport, som afleveres skriftligt.  
De akademiske råd har kun 20 min.  
Emne udstikkes af Bestyrelsen. 
Gode ideer til emner modtaget meget gerne snarest og senest til Rådets møde 060917, hvoref-
ter arbejdet påbegyndes.  
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Ad 9. Meddelelser 
a. Interdisciplinary research – evaluation (bilag) 
 
b. Proces vedr. indstilling af æresdoktorer 
Pkt. på næste møde, hvor alle indstillinger er indkommet og Akademisk Råd skal tage stilling 
til, hvem de vil indstille - Husk deadline 220817, kl. 15:00 

 
 

Ad 9. Eventuelt, herunder næste møde (5 min) 
Tobias Wang (TW) orienterede om, at i BIOS bygninger har der været brandinspektion, 
hvilket har medført, at alle laboratoriedøre skal holdes lukkede. Det er uheldigt i f.t. et 
godt arbejdsmiljø. Bent Lorenzen arbejder på sagen, men løsningen er at få lavet 
selvlukkende døre, hvilket er meget dyrt. TW ønsker, at brandmyndigheden kan fås i tale. 
NCNs bud var dog, at ressourcerne er bedst givet ud ved at finde ud af, hvad vi selv kan 
gøre ved det - vi kan ikke ændre reglerne.  
Et AU med lukkede døre er trist, men sikkerheden skal være i orden. 
 
Kaj Grønbæk orienterede om, at mange eksaminer i første kvarter i f.t. andre universiteter 
som f.eks. KU sandsynligvis er grund til et stort frafald. 
 
Referenten orienterede om ST SUMMER HANGOUT. Der er stor deltagelse, hvilket er 
meget, meget dejligt. Vi glæder os til en god, sjov og hyggelig dag på tværs af fakultetet. 
 
Mødedatoer 2018: 
21/02 
25/04 
20/06 
19/09 
28/11 
 
 
Formanden ønskede god sommer.  

 
 


