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Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. AU’s strategi – udarbejdelse af høringssvar  
Dekanen indledte med kort at redegøre for hvordan høringsprocessen er til-
rettelagt. 
Akademisk Råd fremsender et høringssvar, der dækker det samlede råds 
holdning. 
Mere konkrete institutindmeldinger bør tages med i de høringssvar, der kom-
mer fra institutterne. 
Dekanen nævnte, at det er aftalt i fakultetsledelsen, at høring og inddragelse 
på institutterne sker ensartet. 
Dekanen sagde, at der vil blive lavet en fakultetsstrategi, da fakultetet er an-
svarlig for de aktiviteter, der skal iværksættes, for at opfylde universitetets 
handleplaner.  
Derudover er der behov for en koordinering af eventuelle initiativer, der går 
på tværs af flere institutter. Der vil således ikke være tale om, at eventuelle in-
stitutstrategier skal indrettes efter en fakultetsstrategi. 
Akademisk Råd drøftede input til deres høringssvar, herunder blev nævnt: 
- Betydning af ”profiltilpasning” 
- Erhvervsretning i relation til studier 
- Diversitet 
- Digitalisering 
- Bæredygtighed i bred forstand og ikke bare klima 
- Livslang læring/EVU 
 
Dekanen bemærkede, at der bag udtrykket profiltilpasning lå tilpasninger 
som følge af dimensioneringen og en ansættelsespolitik med sigte på at styrke 

Referat af mødet i Akademisk Råd den 27. september 2019 – godkendt 8. oktober 2019 
 
Møde den: Fredag den 27. september 2019 kl. 9.00-11.30 
Sted: Sandbjerg Gods 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.4/2019) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen,  Julie Goodall,   
Sissel Hansen, Malene Jensen, Niels Nørkjær Johannsen,  Peter Mortensen,  
Pernille Thomsen,  Jannik Wiggers, Martijn van Beek 
 
Observatører: Henrik Nitschke  
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Arts, som rakte tilbage til 2015.  I forhold til den videre proces vil formanden 
lave et udkast til høringssvar og sende det rundt til rådet til kommentering, 
herunder de 2 suppleanter, der deltog i dagens møde. 
Svaret skal indsendes den 24. oktober, og hvis der er behov for det kan sagen 
komme på til en endelig godkendelse den 24. oktober. 
 
 
Punkter til drøftelse 
 

3. Forskningsrapport 2019  
Dekanen indledte punktet og gav udtryk for anerkendelse af den fortsat flotte 
præstation på forskningssiden, som rapporten dokumenterede. Han påpe-
gede herunder at: 
Personale: 
Der har de sidste par år ikke været de store udsving i antallet af ansatte i de 
forskellige kategorier på de tre institutter.  Andelen af kvinder er stigende på 
professor kategorierne og samlet set er 35% af alle professorer/professorer 
MSO kvinder på Arts, totalt for AU er det kun 24%.  
 
Dekanen bemærkede, at selv om det er en bevægelse i den rigtige retning, så 
var der er tale om små tal, og det krævede et sikkert fokus at fastholde den 
rigtige udvikling. Dekanen nævnte, at Arts ønsker at få samme professor-rate 
som på de øvrige fakulteter, og at denne proces er i gang. 
 
Publikationer: 
Tendensen er fortsat, at der publiceres flere journal articles og færre mono-
grafier. Der er stigning i BFI niveau 2 publikationer i 2018.  
 
Ph.d.: 
I 2018 blev indskrevet 85 ph.d.-studerende. Siden 2011 har der været stigning 
i eksternt og samfinansierede ph.d. Det er 80% af de færdige ph.d’ere i 2018, 
som havde været på udlandsophold. 
 
Det blev kommenteret, at det tilsyneladende er sværere for ph.d. studerende 
at nedbringe gennemførelsestiden ift. BA- og KA-studerende. Der er især be-
hov for fokus på 4+4 studerende. Der er grund til at arbejde med baggrunden 
for at tallene ser sådan ud, og hvilke implikationer det har for de ph.d.-stude-
rende. Dekanen lagde op til, at dette bør tages op i ph.d.-udvalget, og foreslog 
at invitere ph.d.-skolelederen til et kommende møde. Det blev fremført, at der 
måske er behov for at se på ph.d.-vejleder rollen og afdelingslederrollen og 
deres samspil ift. den ph.d.-studerende. 
 
Der blev efterspurgt viden om, hvor de ph.d.-studerende får arbejde. Dekanen 
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oplyste, at ledighed for de humanistiske ph.d’ere er lav, men Arts har ikke sy-
stematiske oplysninger om, hvor de får arbejde. 
 
Det blev aftalt, at ph.d.-skolelederen indbydes til et senere møde for at drøfte 
udfordringerne i forhold til de ph.d.-studerendes forhold. 
 
Ekstern forsknings finansiering: 
Fakultetets bevillinger fra FKK har været stabil de seneste år. Stigningen i 
eksterne midler kommer primært fra EU samt private kilder. Med to ERC be-
villinger til IKS i 2018 er der flot fremgang i det samlede hjemtag fra H2020. 
Forskere fra Arts har fra 2014 til 2018  hentet tre gange så mange midler fra 
H2020 (16 mio. euro) som det lykkedes i FP7 (5.5 mio. euro fra 2007-2013). 
 
Det blev oplyst, at information om hvordan man skal agere i forhold til Open 
Access og bibliotekets rolle er blevet styrket.  
 

4. Opsamling fra seminar den 26. september 2019 
Det blev drøftet, at ønskerne om øget internationalisering og ”udsyn” som det 
var ønsket i det fremlagte forslag til strategi, herunder det nye samarbejde i  
kan være i konflikt med de fortsatte krav til studerende om hurtig gennemfø-
relse. Punktet kan tages på som et særligt punkt på et senere møde. 
 
Det var uheldigt, at programmet kom ud så sent, at det var svært at forberede 
sig. Det var veltilrettelagt, og grupperne fungerede fint. 
 
De fokuspunkter, som i diskussionen af strategien var blevet fremhævet, var 
udmærkede, men man savnede en samlet drøftelse af hele strategiudkastet. 
 
Der var en god progression i programmet, men det er en lang dag. Der var 
brug for en lidt længere pause om eftermiddagen. 
 
Det fungerede godt med at formændene for de akademiske råd skiftedes til at 
være ordstyrer. 
 
 

 
Punkter til orientering 
 

5. Møder i Arts’ Ligestillings- og diversitetsudvalg den 28. maj og  
den 27. august 2019  
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/arts-lige-
stillings-og-diversitetsudvalg/ 
 
 
Dekanen orienterede om, at Dorthe Staunæs er forperson og udvalget, og at 
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hun sammen med Bjarke Paarup deltager i AU’s diversitetsudvalg. 
 
Formanden oplyste, at hun vil aftale med forpersonen, hvordan og hvornår 
hun kan deltage i møde i Akademisk Råd. Forpersonen vil også tage kontakt 
til Artsrådet om eventuelle samarbejder.  
 
 

6. Status for arbejdet med Arts’ strategi  
Punktet var dækket under punkt 2.  
 

7. Orientering fra formand og dekan, herunder:  
Dekanen orienterede om status for planer for Katrinebjerg og fremtidige 
muligheder for lokalisering af Kaserne fagene. 
 
Dekanen orienterede om, at HUM-dekanerne har besluttet at søge at få 
gennemført en samlet omlægning af censorkorps med henblik på at få en 
bedre og mere ensartet faglig dækning. 
 
Dekanen orienterede om allerede iværksatte og  kommende initiativer i re-
lation til information om forskningsfrihed og samarbejdsaftaler, herunder 
den nødvendige dokumentation. Punktet var også blevet gennemgået af 
rektor på seminaret den 26. september. 
 

8. Næste møde 
 
Næste møde er den 24. oktober 2019 fra kl 10.30 til 15.00. Der er møde md 
FAMU/FSU om ØR3 2019 og budget 2020 og efterfølgende ordinært møde.  
Det er muligt at ordinære møde aflyses. 

 
9. Eventuelt 

Intet 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 

1. 10 A: Tildeling af ph.d.-grader 1. juni 2019 til 31. august  2019 
Periode: 1. juni til 31. august 2019 

Navn Titel Institut 
Raune Frankjær Crafting Digital Artifacts: A Sympoietic 

Approach to HCI 
Institut for Kommu-
nikation og Kultur  

Mads Møller Tomme-
rup Andersen 

DR3 og det kreative pres Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Lasse Blond Dances with Robots: Understanding so-
cial robots in practice 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 
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Sine Jensen Smed Imellem Verdener - om mulatfiguren i 
1830'erne og 1840'ernes danske littera-
tur om Vestindien 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Emil Eiby Seidenfaden Message from Geneva: The Public Legit-
imization Strategies of the League of Na-
tions and their Legacy, 1919-1946 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Ema Bauzyté Making and Trading Iron in the Swahili 
World: An archaeometallurgical study of 
iron production technologies, their role, 
and exchange networks in 500-1500 CE 
coastal Tanzania 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Kirstine Haase An Urban Way of Life. Social practices, 
networks and identities in Odense, 
1000-1500 AD 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Jonas Strandholdt Bach One and Many Gellerups: Tense En-
counters in a Danish Disadvantaged 
Housing Estate Under Transformation 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Pia Løvschal-Nielsen Timely Matters: Acting on existential 
uncertainty of childhood cancer 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Sigurvin Lárus Jónsson James Among the Classicists: Reading 
the Letter of James in Light of Ancient 
Literary Criticism 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Rasmus Kolby Rahbek Stedets pædagogik: En fortolkende be-
skrivelse af højskolepædagogik i et dan-
nelsesperspektiv 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Kia Wied Skoleledelse som motivationsarbejde: 
En dobbelt bevægelsesfortælling om ele-
vers og ledelses bevægelser i udskolin-
gen fortalt gennem rytmeanalysens be-
greber 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

 
 
10 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 18. juni 2019 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraa-
der/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Refe-
rat_af__moede_i_Akademisk_Ra__d__18-06-2019_06-08-2019.pdf 
 
 
10 C: Referat af møde i AU’s diversitetsudvalg 1. juli og 23. august 
2019 
 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraa-
der/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Refe-
rat_af__moede_i_Akademisk_Ra__d__18-06-2019_06-08-2019.pdf 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_i_Akademisk_Ra__d__18-06-2019_06-08-2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_i_Akademisk_Ra__d__18-06-2019_06-08-2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__moede_i_Akademisk_Ra__d__18-06-2019_06-08-2019.pdf
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https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/UFU_og_UFFE_Moe-
der_18-19/Juni_og_frem/23.8_Referat.pdf 
 

 
 10 D: Mødekalender Akademisk Råd 2020, revideret august 2019 
 
 

Ugedag Dato Tid Sted 

Torsdag 04-02-2020 9.00 – 11.30 
1. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Tirsdag 28-04-2020 12.30-13.30 

Møde med FAMU/FSU om op-
følgning på budget 2020 ØR1 
Videolink Emdrup-Aarhus 

Tirsdag 28-04-2020 13.30-16.00 
2. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Torsdag 09-06-2020 9.00 – 11.30 
3. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Torsdag 24-09-2020 9.00 – 11.30 
4. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Tirsdag 27-10-2020 10.30  -12.20 

Møde med FAMU/FSU om 
budget 20 ØR3 og budget 20 
Videolink Emdrup-Aarhus 

Tirsdag 27-10-2020 12.30 – 16.00 
5. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Torsdag 01-12-2020 12.00 – 15.00 Fælles møde i Aarhus 
 

 
 
11. LUKKET PUNKT – Indstilling af æresdoktor  
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