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Akademisk Råd 
 

Dagsorden 

 
 
 
1. Godkendelse af referat (kl. 14.00 – 14.05) 

Udkast til referat af møde i Akademisk Råd den 28. maj 2018 er vedlagt. 
Der er følgende rettelse: Birthe Asmuss deltog i mødet. 
Esben Andersen har fremsendt følgende bemærkninger: ”Øverst på s. 2 står der at 
vi er bekymret over forslag 12 (Om erhvervsbachelorer) og forslag 30 (Pligt og ret 
til didaktisk og pædagogisk udvikling). Som jeg husker det, og som står i mine no-
ter, fremhævede jeg netop forslaget om didaktisk og pædagogisk udvikling som no-
get positivt, da det flugtede med en snak om undervisningskompetencer AR-BSS 
havde sidste år, på vores (Studenterrepræsentanternes) opfordring. Det har aldrig 
været vores holdning at en pligt og ret til didaktisk og pædagogisk udvikling skulle 
være en kilde til bekymring.  
Jeg erindrer også min bekymring omkring erhvervsbachelorer som mere generel 
om erhvervsretningen af universitetet, men det præcise forslag er et godt eksempel 
på bekymringen”.  
 

2. Orientering (kl. 14.05-14.20)  
Fra formand: 
a) Velkommen til to nye medlemmer af Akademisk Råd: 

Ph.d. Stefan Boye indtræder i stedet for Julian Christensen 
Studerende (KS BSS – den borgerlige liste) Anders Krojgaard Lund indtræder i 
stedet for Karoline Poulsen. 
Ny mailingliste over Akademisk Råds medlemmer er vedlagt. 

 b) Seminar for de Akademiske Råd på Sandbjerg afholdes 17. – 18. december 2018 
Foreløbig mødeoversigt for Akademisk Råds møder i 2018 er vedlagt.  

 c) Orientering om status for undersøgelsen af forskningsfrihed på AU. 
 
Fra dekan: 

 a) Udpegning af fire associate deans. 
 
3. Orientering om budget 2018 v/ dekanen (kl. 14.20-14.30) 

Bilag er vedlagt 
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4. Æresdoktor 2019 (kl. 14.30 – 14.45)  

Sagsfremstilling og bilag vedlagt 
 
Dette punkt behandles som et lukket punkt, jf. vedtægterne pkt. 9, stk. 1 
Vær opmærksom på, at punktet indeholder personoplysninger. Det betyder, at du 
dels skal sikre, at personoplysningerne ikke unødigt tilgår andre samt, at oplysnin-
gerne straks slettes, når oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til det 
formål, de er fremsendt. 

 
5. Orientering fra de tværgående udvalg/prodekaner  

Dagsordener og referater fra de to tværgående udvalg kan læses her: http://med-
arbejdere.au.dk/strategi/  

 
6. Campus 2.0 inddragelse v/ Anja Zimmerdahl m.fl. (kl. 14.45-15.30) 

Sagsfremstilling og bilag er vedlagt. 
Simone Helle Christensen og Birgitte Mørch Folkmann fra AU’s masterplansgruppe 
samt Anja Zimmerdahl, projektleder, Aarhus BSS vil orientere på mødet  
 

7. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen 
 
8. Evt. 
 
 
 
 
Osman Skjold Kingo 
Formand 
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