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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/BIOL) - formand, Kristian Pedersen (KP/dekan), Andreas 
Basse-O’Connor (ABOC/MATH), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Ditlev Egeskov Bro-
dersen (DEB/MBG), Jaco van de Pol (JPO/CS), Michael Drewsen (MD/PHYS), Ole Rønø Clau-
sen (ORC/GEO), Line Marie Christiansen (LMC/ph.d.-stud.), Maja Lermark Schøn 
(MLS/stud.), Victoria Roose Winkel (VRW/stud.), Claudia Scheffler (CS/MBG-TAP), Katrine 
Vasegaard (KV/PHYS-TAP), Simon Møller Christensen (SMC/CS-TAP), Cathrine Williams 
(CW/BIO-JRA), Astrid Klingen (ARK/FakSek, referent), Niels Damgaard Hansen 
(NDH/ADM)  
Afbud: Marianne F. Løyche (MFL/FakSek), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Ca-
milla Lønborg Nielsen (CLN/ph.d.-stud.), Jes Enok Steinmüller (JES/stud.) 
Gæster: -- 
  
Referat 
 
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 

TWA bød velkommen til mødet, især CS og CW der deltog for første gang. Dagsor-
den og referat blev godkendt.  

Rådet ytrede et ønske om at talopstillingerne ifm. med orientering om økonomien 
(fx ØR1, ØR3) fremover bliver delt med rådet i god tid inden mødet. På sigt ønskes 
der desuden en mere pædagogisk tilgang til præsentationen af tallene. NDH følger 
op i forbindelse med forberedelser på den nye økonomimodel. 

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

Bilag 2a – 2c: Institutternes indstillinger (fortroligt) 
Bilag 2d: Indkaldelsesbrev fra universitetsledelsen (med bilag) 

Rådet drøftede forslagene indsendt af institutterne, og blev enig om en prioriteret 
rækkefølge. To kandidater blev således sendt videre til drøftelse blandt forperso-
nerne for AUs fem Akademiske Råd.  

Ift. at opnå flere forslag aftalte rådet at gøre en ekstra indsats for at understøtte 
institutterne i at komme med gode forslag i det kommende år. Til dette formål sam-
les en liste over ”good practice cases”, dvs. eksempler på vellykket brug af instru-
mentet. Et tilsvarende punkt sættes på dagsorden til juni-mødet 2022. 
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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) 

Rådet drøftede universitetsledelsens udkast til retningslinjer for AUs forfremmel-
sesprogram og formulerede sit høringssvar (vedhæftet).  

 
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 drøftede udkast til ny strategisk rammekontrakt mellem UFM og AU 2022-
2025 og formulerede sit høringssvar (vedhæftet).  

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

a. Diversitet og ligestilling på Nat 
KP orienterede kort om Diversitets- og ligestillingsudvalgets indspil til fakul-
tetsledelsen inden sommerferie, samt planerne for et ligestillingsworkshop d. 
29. oktober. Rådet aftalte periodisk at gøre status ang. ligestillingsarbejdet på 
institutterne i form af et bordrunde. 

b. AUs klimastrategi – klimatiltag i laboratorier 
Bilag 5: Kommissorium til ny arbejdsgruppe 

KP orienterede kort om en ny arbejdsgruppe nedsat på tværs af Nat, Tech og 
Health, med det formål at reducerer klimaaftrykket af laboratorier og som et 
led i AUs klimastrategi. Rådet anbefalede i denne sammenhæng at inddrage 
og/eller gå i dialog med de studerende, ph.d.-studerende samt lokale bæredyg-
tighedsudvalg. 

c. Status for genåbning 
KP orienterede kort om #AUGenstart-kampagnen og opfordrede til at huske de 
gode råd fx om at blive vaccineret. 

d. Udflytning af uddannelser 
KP orienterede kort om drøftelserne mellem fakulteterne og rektoratet, efter at 
alle fakulteter har fået til opgave at udarbejde forslag til a skære 10% af studie-
pladserne ift. bundlinjen fra 2019. I løbet af efteråret stiller AU op med et kon-
kret udkast til en institutionsplan, som forventes sendt til kommentering i bl.a. 
Akademisk Råd. 

 
Kl. 17:55 – 18:05 (10 min.) v/TWA 
6. Forberedelse af de Akademiske Råds seminar 2021 
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Bilag 6a: ”Teaser” om programmet 
Bilag 6b: Program til seminar (eftersendt) 

TWA gennemgik kort programmet til seminaret. 
 
Kl. 17:50 – 17:55 (5 min.) v/ TWA 
7. Forslag til dagsorden for fællesmøde med AR på Tech  

Rådet drøftede forslag til dagsorden til fællesmøde med AR på Tech d. 24. novem-
ber, bl.a. samarbejdet med TTO, gensidig orientering fx om fakulteternes økonomi, 
og de tematiske centre. 

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

Bilag 8: Ph.d.-grader siden sidst 

Rådet tog til efterretning, at der blev tildelt 9 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”  
d. Bilag 9d: Årsrapport ekstern finansiering  
e. Bilag 9e: Evaluering af de tematiske centre 
f. Bilag 9f: Rygepolitik – høring  

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

TWA orienterede om processen ift. at udpege medlemmer til en rådgivningsgruppe 
ifm. opslag af rektorstillingen.  

Der var ingen kommentarer til de forslåede mødedatoer i 2022, og mødedatoerne 
blev lagt i kalenderne. 
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