

 

 

 

 
Dekanatet,  Aarhus BSS 

Aarhus Universitet  

Bartholins Allé 14 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 2454 

E-mail:  bss@au.dk 

Web: bss.au.dk  

 

Anja Sandholt Hald 

 

Rådgiver 

 

Dato: 30. september 2019 

 
 

Side 1/5 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 
Møde den: 27. september 2019 kl. 9.15-11.15 

Sandbjerg Gods 

Akademisk Råd 

 

 
Til stede: Birte Asmuß, Carsten Tanggaard, Klaus G. Grunert, Lars Thorup Larsen, Linda Andersen, Ni-

colai Toftdal Thomsen, Osman Skjold Kingo (formand), Rebecca Risbjerg Nørgaard, Stefan Boye, 

Thomas Pallesen (dekan) 

Fraværende: Anne Bøllingtoft, Bagga Bjerge, Christian Pedersen, Filip Strunge Steffensen, Karin Hø-

rup, Karin Vinding, Line Egtoft Jensen, Lotte Bøgh Andersen, Michael H. Jensen, Mille Petersen, Palle 

Bo Madsen, Per Andersen (prodekan), Per Baltzer Overgaard (prodekan), Poul Erik Borg, Sanne 

Wøhlk, Simon Torp, 

Endvidere deltog: Anja Sandholt Hald (referent).  

 

 

Referat 

1. Orientering  (Del 1) 

Formanden:  

 Velkommen til nyt medlem 

Formanden bød velkommen til det nye medlem Rebecca Risbjerg Nørgaard, som er 

repræsentant for de ph.d.-studerende.  

 
6. Danish Finance Institute 

Punktet blev flyttet op af hensyn til, at et rådsmedlem var nødt til at tage hjem før mødets 

afslutning.  

 

Dekanen fortalte kort, hvad Danish Finance Institute (DFI) er. DFI en selvstændig organisation 

bestående af den danske finansielle sektor. Fire danske universiteter, herunder Aarhus Uni-

versitet, har indgået aftale med DFI om styrkelse af det danske forskningsmiljø i finansiering. 

I henhold til aftalen bidrager DFI til styrkelsen af de danske forskningsmiljøer i finansiering 

med 7,8 mio. kr. årligt i op til 10. Dette sker i form af uddeling af forskerstipendier og publi-

kationsstipendier. Begge dele gives på objektive kriterier.  

 

Rådet diskuterede konstruktionen og samarbejdet mellem Aarhus Universitet og DFI. På 

baggrund af drøftelserne ønskede medlemmer af Rådet at præcisere, at deltagende forskere 

skal være opmærksomme på forskningsintegritet i forbindelse med modtagelse af et stipen-

die.  

 

1. Orientering (Del 2) 

Formanden: 

 GDPR compliance i forhold til rådets mødemateriale 

I henhold til GDPR må personoplysninger ikke opbevares længere tid, end det er 

nødvendigt til formålet. Det er på den baggrund vurderet, at personoplysninger der 

fremgår af Rådets mødemateriale slettes ét år efter mødets afholdelse af hensyn til, 

at Rådet i nogle sammenhænge har behov for at gå tilbage til tidligere møder.  
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Det samme gør sig gældende for øvrigt materiale der udsendes til rådets medlem-

mer uden for møderne.  

 

 Nye retningslinjer for Forskningsfrihed og Ansvarlig Forskningspraksis 

Formanden fremhævede over for Rådet de nye retningslinjer for ansvarlig forsk-

ningspraksis. Formanden anbefalede, at Rådets medlemmer bidrager til udbredelse 

af regelsættet blandt kollegaer.  

 

Dekanen: 

 Campus 2.0 – status 

Der har været en intensiv proces om campus 2.0, hvor Aarhus BSS har udarbejdet et 

forslag til, hvordan fakultetet forestiller sig campus 2.0.  

Det udarbejdede forslag tager udgangspunkt i de overordnet principper for campus 

2.0, særligt principperne om nærhed mellem forskere og studerende har været i fo-

kus. Herudover ønsker Aarhus BSS at fremme ønsket om åbne universitetet mod 

omverdenen ved at etablere en ny S-bygning med receptionsarealer i tilknytning til 

et nyt auditoriekompleks, der både kan anvendes til undervisning og eksternt rette-

de aktiviteter. Endvidere har der være fokus på at optimere bygningskapaciteteten 

til forskning, undervisning og eksternt rettede aktiviteter.  

 

I forhold til undervisning er det således vedtaget på fakultetet, at der kun etableres 

holdundervisningslokaler til maksimalt 35 personer, hvilket gør udnyttelsen af loka-

lerne mere fleksible. Herudover arbejder Aarhus BSS for, at der skal være tilstrække-

ligt med auditorier og har foreslået, at der skal laves et stort auditorium til 400 per-

soner, som skal kunne deles op. Den foreslåede auditorieløsning optimerer audito-

rieforbruget betydeligt med ca. 20 procent. Auditoriet skal etableres ved udgravning 

til delvis kælder under en kommende bygning i Universitetsbyen.  

 

Fakultetets forslag har fået ros fra styregruppen for Campus 2.0, som består af uni-

versitetsledelsen og FEAS-direktør.  

 

Forslaget skal nu suppleres med opgørelser over det samlede arealbehov i Universi-

tetsbyen. Herefter skal det endelige udbudsmateriale udformes. Udbudsmaterialet 

forventes færdigt i april 2020, hvorefter udbudsprocessen går i gang.   

 

Rådet bifaldt, at der er tænkt sammenhæng mellem forskere og studerende.  

 

Herudover blev der spurgt til kontorforholdende for forskerne, i forhold til ønsker 

om enkeltmandskontor eller delekontorer. Der vil være forskellige kontorstørrelser, 

og forskerne vil få mulighed for at byde ind med, om de ønsker enkeltmandskontor 

eller delekontor. 

 

Desuden blev der spurgt til, om der er tænkt over relationen mellem Campus og 

Universitetsbyen, hvilket dekanen bekræftede. Der kommer to tunneller under Nør-
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rebrogade. Det er vigtigt, at der er attraktive forhold for studerende på begge sider 

af Nørrebrogade og samtidig er sammenhængen mellem NØ hjørne og U-byen afgø-

rende for at kunne optimere arealanvendelsen. 

  

 ØR3: 

ØR3 er netop færdiggjort og viser, at Aarhus BSS holder de fastlagte budgetter for 

2019. Der opstod i 2019 en ekstraudgift til ph.d.-studerende, som har fået mere i 

pension efter overenskomstforhandlingerne i 2018, men den øget udgift er opvejet 

ved, at der er kommet flere STÅ-indtægter.  

 

I budgettet for 2020 er 2%-besparelsen og et forhøjet STÅ taxameter medtaget. Det 

ser nu ud til, at regeringen fjerner 2%-besparelsen, men forhøjelsen på STÅ taxame-

teret kommer universiteterne formentlig til at medfinansiere, i form af at universi-

teterne ikke kompenseres fuldt ud for de kommende huslejestigninger. Budgettet 

forventes dog at holde, hvis 2%-besparelsen bortfalder.  

 
2. Godkendelse af referat.  

Akademisk Råd godkendte referatet af møde i Akademisk Råd den 17. juni 2019 uden be-

mærkninger. 

 
3. Høring: AU strategi 

Akademisk Råd er af universitetsledelsen inviteret til at kommentere på udkast til AU’s Stra-

tegi for perioden 2020-2025 – ”Strategi 2025”. 

 

Formanden ønskede medlemmernes input til det kommende høringssvar, og tilføjede at det 

der bliver mest interessant er, hvordan strategien udmøntes.  

 

Rådet havde følgende drøftelser:  

 Samarbejde er en af strategiens tre hovedoverskrifter. Det blev fremhævet, at 

beskrivelsen af samarbejde i højere grad bør forhold til sig, hvordan et sådan 

samarbejde skal være (og især ikke være), blandt andet i lyset af oksekøds-

sagen.  

 

 Strategiens vision er at AU skal ”Bygge bro mellem Danmark og verden”. I den 

beskrivelse kan det ikke læses, at det er et universitets vision. Det kunne være 

mange andre virksomheders vision. Beskrivelsen er for generisk.  

 

 I forhold til strategiens indsatser var der bemærkning om, at det nogle steder 

mere er en beskrivelse af, hvad ”der er på lager”, og ikke fremsynet nok for en 

fremtidig strategi. Herudover er nogle indsatser eksisterende indsatser, hvorfor 

det bemærkes om der ikke er overskud til nye indsatser. Dekanen svarede, at al-

le bliver bedt om at komme med input til, hvad der kan leveres inden for strate-

giperioden, og her vil man gerne give noget, som man er sikker på bliver realise-

ret.  
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 Bæredygtighed er et vigtigt fokusområde for bestyrelsesformanden og universi-

tetsledelsen, og selv om der kommer en selvstændig bæredygtighedsstrategi, så 

bør der være en kobling hertil i AU’s overordnet strategi.  

 

 Under overskriften ”Grundforskning af høj, international kvalitet” er ønsket at 

der skabes flere forskningsmæssige gennembrud, hvilket opnås ved at styrke de 

enkelte fagdiscipliner. Hvordan spiller ønsket om styrkelse af fagdiscipliner 

sammen med universitetsledelsens fokus på tværdisciplinære samarbejde? 

 

 De studerende oplever nogle steder store barrierer for at komme på udveks-

lingsophold. I forhold til visionen om brobygning mellem Danmark og verden 

ønsker de en nemmere og mindre afskrækkende proces i forhold til godkendel-

se og planlægning.  

 

 Rådet spurgt til hvad indsatsen med længere specialer dækker over. På Aarhus 

BSS har der været en stort indsats for at få nedbragt speciale tiden blandt de 

studerende. Aarhus BSS ønsker at fremme egentlige 1-årige specialeforløb, 

blandt andet i form af specialer der skrives i forlængelse af et praktikophold el-

ler et projektforløb.  

 

 Der blev herudover spurgt til tilpasning på Cand.Merc. linjen. Dekanen oplyste, 

at der skal laves tilvalgsblokke inden for psykologi og statskundskab på HA. Det 

betyder at der skal være en Cand.Merc. linje som understøtte dette. Pt. overve-

jes det, om det kan tænkes ind i SOL-uddannelsen.  

 

4. Æresdoktorer 2020 

Rådet tiltrådte indstillingen af de to kandidater.  

 

Begge kandidater er fagligt dygtige og anerkendte. I forhold til valget blandt de to ind-

stillede kandidater anbefalede Rådet derfor, at der er fokus på kandidatens tilknytning 

til AU og hvor impacten er størst i forholdet mellem kandidaten og forskere på AU.  

 

På listen over proklameret æresdoktorer kunne Rådet godt tænke sig, at det fremgår, 

hvilket institut der har indstillet kandidaten.  

 

5. Møder 2020 

Rådet besluttede at fastholde en mødefrekvens på 6 møder om året. Forslag til mø-

der i 2020 blev tiltrådt.  

6. Danish Finance Institute 

Punktet blev drøftet i starten af mødet.  

 
7. Orientering fra de tværgående udvalg/prodekaner 
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Rådet finder det meget værdifuldt, når prodekanerne deltager.  

 

8. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen 

Intet. 
 

9. Eventuelt 

Intet. 

 

Mødet sluttede kl. 11.00 


