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Møde den: 28. maj 2018 kl. 14.00-16.00 
Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, K101 
Akademisk Råd 
 
 
Til stede:, Carsten Tanggaard, Esben Gade Andersen, Helle Neergaard, Karoline Poulsen, 
Klaus G. Grunert, Lars Thorup Larsen, Linda Andersen, Lotte Bøgh Andersen, Michael Jen-
sen, Osman Skjold Kingo (formand), Palle Bo Madsen, Peter Tang, Thomas Pallesen (dekan) 
Simon Sunn Torp, Sanne Wøhlk, Per Andersen (prodekan), Per Baltzer Overgaard (prode-
kan). 
Fraværende: Anne-Sofie Balsgaard Brandt, Andreas Lim Gemke Christensen, Bagga 
Bjerge, Birte Asmuß, Julian Christensen, Karin Hørup, Karin Lykke Vinding, Niels Bjørn 
Grund Petersen, Poul Erik Borg,  

Endvidere deltog: Birgitte Langsted (referent). 
 
 

Referat 

1. Drøftelse af Udvalget om bedre universitetsuddannelsers samlede anbe-
falinger  
Med dagsordenen var udsendt Udvalget om bedre universitetsuddannelsers 37 anbe-
falinger.  
På mødet orienterede prodekan Per Andersen om udvalget, der blev nedsat i april 
2017, og hvor Vicecenterleder, lektor Tina Bering Keiding, Arts, har repræsenteret 
Aarhus Universitet. Prodekanen orienterede om de 37 anbefalinger. Prodekanen gav 
samtidig en status for, hvorledes Aarhus BSS arbejder med at udmønte anbefalin-
gerne. Der henvises til de plancher, der blev gennemgået på mødet(vedlagt som bilag 
til referatet).  
 
Der var ikke spørgsmål til oplægget. 
 
De studerende oplyste, at de havde anmodet om, at emnet blev drøftet i Akademisk 
Råd. Studenterrepræsentanterne beklagede samtidig, at en indlægsholder pga. eksa-
mensperioden ikke kunne deltage i mødet. De studerende spurgte indledningsvist for-
manden, om denne, i regi af formandskollegiet, havde modtage et forslag til et fælles 
udkast til bemærkninger fra de studerende på AU. Dette var ikke tilfældet. 
 
De studerende oplyste, at man finder, at ca. halvdelen af de anbefalede 37 anbefalin-
ger er gode. Baggrunden for ønsket om en drøftelse i Akademisk Råd er derfor pri-
mært de studerendes bekymring for udvalgets anbefaling nr. 36 og nr. 37, hvorefter 
ansvaret for såvel udpegning af studieledere som ansvaret for uddannelsernes ind-
hold og kvalitet foreslås forankret entydigt i en enstrenget ledelse. De studerende øn-
sker, at studienævnene bevarer den nuværende indstillingsret af studieleder til deka-
nen. Man er endvidere bekymret for, om en ændring af den nuværende kompetence-
fordelingen kan medføre en uhensigtsmæssig indflydelse på den faglige forankring på 
universitetet.  
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De studerende finder herudover, at der er grund til en mere generel bekymring om-
kring erhvervsretning af universitetet, og at nr. 12 (erhvervsbachelorer) er et godt ek-
sempel på denne bekymring. Hvad angår for eksempel nr. 30 (Pligt og ret til pædago-
gisk og didaktisk udvikling), finder de studerende dette indhold positivt, ligesom det 
flugter med en tilsvarende drøftelse om undervisningskompetencer i Akademisk Råd 
sidste år. 
 
Akademisk Råd drøftede kort mulighederne for tilrettelæggelse af bacheloruddannel-
ser, så de kan give umiddelbar erhvervskompetence (anbefaling nr. 12). Flere tilken-
degav, at der kunne være en udfordring i at kombinere ønsket om hurtig gennemfø-
relse af uddannelse med ønsket om den faglige dybde, der ligger i kandidatuddannel-
sen. Det drøftedes ligeledes, om der vil være aftagere indenfor alle bacheloruddannel-
ser. 
 
Det drøftedes, hvem der vil skulle være modtager af Akademisk Råds eventuelle be-
mærkninger til udvalgets anbefalinger. 
 
Formanden konkluderede, at de studerende formulerer et udkast til et ”skuffedoku-
ment” til et potentielt svar, hvis Akademisk Råd senere bliver anmodet om en udta-
lelse vedrørende udvalgets anbefalinger. 

 
2. Godkendelse af referat  

Med dagsordenen var udsendt udkast til referat af møde i Akademisk Råd den 30. 
april 2018.  
 
Akademisk Råd godkendte referatet fra mødet den 30. april 2018 uden bemærknin-
ger. 

 
3. Orientering  

Fra formand: 
• Formanden ønskede Aarhus BSS tillykke med det nye center for offentlig 

ledelse, Crown Prince Frederik Center for Public Leadership. Centeret er 
et godt eksempel på tværfagligt samarbejde. 

• Formanden orienterede om status for udpegning af medlemmer til ud-
pegningsorganet ved Aarhus Universitet. Det har været en længere pro-
ces, men formandskabet har nu udpeget to repræsentanter.  

• Der er valgt konsulentbistand til den interne undersøgelse af Forsknings-
frihed på Aarhus Universitet, og navnet offentliggøres i løbet af de kom-
mende dage. Undersøgelsen kan herefter iværksættes. 

Fra dekan: 
• Økonomichef på Aarhus BSS Martha Berdiin har opsagt sin stilling. Den 

nuværende teamleder Mathias Madsen er konstitueret som økonomichef. 
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Akademisk Råd tog orienteringen fra formanden og dekanen til efterretning. 
 

 
4. Orientering om budget 2018  

Med dagsordenen var udsendt bilag. 
 
Dekanen orienterede om Økonomirapport 1 2018 (ØR 1). Budgettet ser fornuftigt ud. 
Budgettet udviser pt. et lille overskud, blandt andet begrundet i et mindreforbrug på 
lønbudgettet. Der er fortsat stor fokus på VIP-stillingsbesættelser, men der er områ-
der, hvor det er særlig svært at rekruttere videnskabelige medarbejdere, og det er fort-
sat vigtigt at rekruttere faglige profiler, hvor den fornødne kvalitet er til stede. Deka-
nen oplyste, at budgetmæssigt udgør kvartalet ikke blot ¼ af et år. På personaleud-
giftssiden er en række udgifter så som feriepenge, lønforbedringer m.v. for eksempel 
endnu ikke indregnet. 

 
Akademisk Råd tog orienteringen til efterretning. 

 
5. Indstilling af medlemmer til Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis 

samt udpegning af rådgiver til Rådgivergruppen for ansvarlig forsknings-
praksis  
Indstillingen blev tiltrådt. 

 
6. Orientering fra de tværgående udvalg og fora v/ dekan og prodekaner 

Prodekanen for uddannelser Per Andersen oplyste, at akkrediteringspanelet kommer 
på besøg torsdag den 30. maj og fredag den 1. juni 2018. 
 
Prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard oplyste, at forskningsudvalget arbejder 
på et sæt ”normer” (guidelines) for ph.d. uddannelsen. Det er en vanskelig opgave at 
nå en fælles forståelse på tværs af alle uddannelserne. 
 
De studerende spurgte på vegne studienævnene om udmelding af datoer for reeksa-
men, der kommer meget sent. Prodekan Per Andersen beklager de sene udmeldinger 
af datoer for reeksamen. Prodekanen oplyser, at man fortsat arbejder på at kunne op-
lyse såvel eksamens- som reeksamensdatoerne allerede, når kurserne udbydes, eller i 
hvert fald, hvis eksamensdatoer udmeldes efterfølgende, som minimum at kunne ud-
melde eksamens- og reeksamensdatoerne samtidigt. Praktiske samspilsproblemer har 
dog i visse tilfælde vanskeliggjort dette. Man arbejder på at løse problemet. 

 
7. Eventuel orientering til Universitetsledelsen 

- 
 

8. Evt. 
Det drøftedes, hvorledes man kan sætte mere fokus på GDPR og forskning.  
Der findes en række gode råd omkring databeskyttelse på AU’s hjemmeside 
http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/, hvor der endvidere er 

http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/


 
 

  
  

Side 4/4 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

adgang til et e-læringskursus om persondatareglerne. Muligheden for at afholde mål-
rettede møder mellem det videnskabelige personale og bl.a. Aarhus Universitets DPO 
blev endvidere drøftet.  
 
En studerende forespurgte om tidligere studentermedlemmer af Akademisk Råd vil få 
en orientering om GDPR i form af en instruks som den, de nuværende medlemmer 
har modtaget (se mødet den 30. april 2018).  
Instruksen er udsendt til nuværende medlemmer på baggrund af, at reglerne for 
håndtering af persondata og heraf følgende tavshedspligt er skærpet ved persondata-
forordningens ikrafttræden pr. 25. maj 2018. Tidligere medlemmer er orienteret om 
deres pligter i forbindelse med indtrædelse i rådet. 
 
 
Mødet sluttede kl. 16.00 
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