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Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Dekanens orientering om Akademisk
råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2017
Formandens orientering om akademisk råd og akademisk råds arbejde blev taget
til efterretning. Mødeplanen for 2017 blev godkendt.
Punkt 3: Til drøftelse og beslutning: Retning for akademisk råds arbejde i 2017.
Formanden gennemgik de indkomne forslag til ændringer og tilføjelser til
dokumentet. Det blev besluttet, at formanden indarbejder forslagene i
dokumentet, og dette sendes rundt en sidste gang til medlemmer af akademisk
råd, inden det sendes til den nye dekan Lars Bo Nielsen. Det blev besluttet, at Jens
Peter Andersen sender forslag til reformulering af afsnittet
om de økonomiske vilkår for forskningen s. 3-4 til formanden.
Punkt 4: Til drøftelse: Temaer i akademisk råd 2017.
Medlemmer af akademisk råd havde følgende forslag til temadrøftelser, som
formanden sammen med dekanen tager med i planlægningen af de kommende
møder.
1. Samarbejde mellem de røde og gule bygninger forsknings- og
uddannelsesmæssigt. Eksisterende og nye muligheder for samarbejde.
Interessegrupper på tværs.

2. Studenter forskning. Økonomiske udfordringer og sikring af fortsat kvalitet i
studenter forskning.

3. Samarbejde mellem forskere og administration.

4. Ansættelses procedurer og stillings typer
5. Ny rapport om censorordningen

Helt overordnet blev det fremført, at notatet til den nye dekan om retningslinjer
for akademisk råds arbejde indeholder mange temaer, som kan tages op i
akademisk råd i 2017.

Punkt 5: Til orientering: Ny hovedaftale mellem AU, Region Midtjylland og VIA.
professoraftakle mellem AU og Region Midtjylland
Akademisk råds medlemmer tog orienteringen til efterretning. Kristjar Skajaas
præsentation er uploaded som bilag

Punkt 6: Til orientering: Vejledning i brug af e-dagsordenen First Agenda ved
møder i Akademisk Råd
Akademisk råd tog orienteringen til efterretning. Alle medlemmer af akademisk
råd kan få hjælp til First Agenda hos Nadia i fakultetssekretariatet. Nadia kan
kontaktes på mail nhp@au.dk. Det blev besluttet, at First Agenda benyttes til de
ordinære møder. Høringsmateriale og andet materiale f.eks udpegning af
æresdoktor lægges også i First Agenda, men input til høringer/udkast til
høringssvar og f.eks udpegninger foregår over mail.
Punkt 7: Til orientering: Fakultetets Must Win Battles
Konstitueret dekan Ole Steen Nielsen orienterede om Fakultets must win battles
2017.

Set i lyset af den øgede konkurrence om forskningsmidler bakker akademisk råds
medlemmer op om fakultetsledelsens ønske om at understøtte en
professionalisering af ansøgningsprocesser, evt. scanning af ansøgninger.
Medlemmer af akademisk råd fremhæver, at det er universitetets opgave at sikre
rammerne for udvikling og sikring af talent og excellence ind i fremtiden. I en
situation med besparelser og begrænsede ressourcer til rådighed, er det vigtig at
koncentrere sig om det væsentlige og have fokus på hele talentmassen i forhold til
at rekruttere talentfulde forskere. Flere medlemmer fremhæver, at det i forvejen
er en selekteret masse, der kommer ind på studierne på Health, og at det er
vigtigt at undgå et ordvalg og udtryksmåder, der virker ekskluderende, f.eks. elite.
Muligheden for at få afprøvet sin interesse for og sit mulige talent for forskning
under studiet må ikke ske på bekostning af kvalitet på uddannelserne. Flere
medlemmer gør opmærksom på, at et talent for forskning godt kan opstå senere i
livet jfr. Jens Cristian Skou. Universitetet og Health skal derfor være åbne over for
og give plads til talent udvikling på den anden side af vækstlaget, herunder f.eks
hvis en erfaren læge fanger interessen for forskning senere i livet.
Flere medlemmer af akademisk råd finder det ønskeligt med en mere fokuseret
drøftelse af, i hvilken forstand det giver mening at tale om at åbne uddannelserne
mere op over for industrien og ser frem til de input, som den nye dekan her kan
komme med qua sin erfaring med f.eks KU's tætte forhold til Novo og satsning på
store ansøgninger/tiltag.

Punkt 8: Til orientering: Seneste høringer
Formanden orienterede om de seneste høringer.
Generelt er høringssvarene fra de akademiske råd til digitaliseringsstrategien
blevet adresseret i den efterfølgende bearbejdningen af strategien. Det gælder
f.eks i forhold til større tydelighed omkring, hvad der skal ske i implementeringen
af strategien, forslag om at bruge digitalisering til at åbne universitetet mere op og
sikring af faglighed i processen.

I forhold til høringen om sammenlægningen af Statsbiblioteket og det Kongelige
bibliotek, har akademisk råd Health i sit høringssvar tilføjet, at vi er vidende om
den sårbarhed over for ændringer af bibliotekets serviceniveau, som andre

fakulteter har, og at der derfor skal afsættes tilstrækkelig omhyggelighed i
udarbejdelsen af aftalen, således at alle forskeres interesser ved AU imødegåes.
Punkt 9: Til orientering: tildeling af æresdoktorgraden på Health 2017
Lukket punkt
Punkt 10: Mundtlig orientering ved formanden
Formanden orienterede kort om de emner, som akademisk råd har været omkring
i 2016 og udtrykte tilfredshed med det fokus, som rådet har haft på overordnede
betragtninger i forhold til f.eks økonomi og uddannelse og den mulighed, som
akademisk råd har haft, for at øve indflydelse på universitetets beslutninger i
forbindelse med høringerne.

Formanden orienterede endvidere om de akademiske råds årlige seminar på
Sandbjerg d. 28-29 september, hvor emnet er ledelse, herunder hvordan vi leder
forskning og uddannelse. På seminaret bliver der også mulighed for at høre rektors
"state of the union" tale.
Formanden opfordrede akademisk råds medlemmer til at tilmelde sig det årlige
seminar på Sandbjerg og takkede for god ro og orden.

