AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Til Tove Bæk Jensen, tbj@au.dk

Kommentarer fra akademisk råd Health til udkast til ændret vedtægt
som følge af ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)
m.m.

Akademisk råd Health takker for muligheden for at komme med bemærkninger til
ændringer i vedtægten for Aarhus Universitet som følge af universitetslovsændringen i juli 2017 og andre afventende opdateringer siden sidste vedtægtsændring i
2012.
Medlemmerne i Akademisk Råd har i høringsperioden haft mulighed for at fremsende skriftlige høringssvar til formanden for Akademisk Råd.

Akademisk råd har følgende bemærkninger,
1. Model vedr. udpegnings- og indstillingsorganet.
Akademisk råd tager universitetslovens rammer for udpegnings- og indstillingsorganer på AU til efterretning og bakker op om den foreslåede model i vedtægten. Akademisk råd vil samtid gerne gøre gældende, at den nye lov i flere henseender udfordrer
grundlæggende principper om medindflydelse, politisk armslængde- og universiteternes autonomi. Det er uklart, hvad det er for problemer ”bedre rammer for ledelse” på
universiteterne skal løse, og på hvilken måde ændringerne i udpegnings-og indstillingsorganerne vil bidrage til at styrke ledelsen af landets universiteter.

2. Andre opdateringer,
Akademisk råd kan tilslutte sig
-

ændringen af ordet ”hovedområder til fakulteter”. Ordet hovedområder har
haft svært ved at slå rødder og er desuden ikke genkendeligt i international
sammenhæng.
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-

ændringen fra ”tillægges” til ”kan tillægges” vedr. dekaners særlige tværgående opgaver.

-

ændring af tidspunkt for bestyrelsens møde med de akademiske råds formænd.

-

ændring af valgperioden for VIP repræsentanter for ph.d.-studerende i akademisk råd fra 4 år til 2 år. Dette har længe været ønsket af de akademiske råd.

-

at det bliver muligt, at andre end institutlederen kan være formand for
institutfora.

-

ændring af valgperioden for studerende til i bestyrelsen fra 1 til 2 år

På vegne af akademisk råd Health
Formand for akademisk råd, Helle Prætorius Øhrwald.

