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Høringssvar fra akademisk råd Health vedrørende opsplitning af ST

Akademisk Råd på Health har forståelse for rektors forslag, som Rådet ser
som en tiltrængt modvægt mod det senere årtis mange sammenlægninger.
Forslaget rummer ganske fornuftige, detaljerede og velgennemarbejdede
overvejelser vedrørende de konsekvenser, opsplitningen vil have for så
vidt angår økonomiske aspekter. Ligeledes synes væsentlige organisatoriske spørgsmål vedrørende ledelse og medarbejderindflydelse behørigt
klarlagte og konsekvent overvejede.

Det kan være et bekymringspunkt, at studerende kan komme i klemme i
opsplitningens første få år. Rådet ser derfor med glæde, at der foreslås oprettet et forum for uddannelseskoordinering de to fakulteter imellem, hvor
sådanne problemer kan fanges op og behandles rettidigt. Der bør her være
fokus på beregning af, hvornår en uddannelse er færdiggjort, når den har
hovedfag på et fakultet, og sidefag på et andet, jf. den nylige debat om
netop dette emne.
Set fra Health kan vi kun se det som en fordel, at vores daglige samarbejdspartnere på det kommende Faculty of Science er del af en mindre organisation, da det alt andet lige vil betyde, at strukturelle spørgsmål og problemer i samarbejdet kan løses hurtigere.

Akademisk råd vil gerne gøre opmærksom på, at Life Science i vide kredse
forstås som ”medicinalindustri” eller ”lægemiddelindustri” og vil på den
baggrund gerne opfordre til, at navnet ”Faculty of Engineering and Life Sciences” genovervejes, da det kan blive en kommunikationsmæssig udfordring.
Samlet set kan Akademisk Råd på Health bakke op om rektors intentioner
og finder, at en opsplitning af Science and Technology er både fornuftig og
naturlig.
På Rådets vegne
Peter Hokland

Fakultetssekretariat, Health
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 4
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: health@au.dk
Web: health.medarbejdere.au.dk

Fakultetssekretariat,
Health
Lene Bøgh Sørensen
Rådgiver
Dato: 16. maj 2019

Direkte tlf.: +45 2033 8579
E-mail: lbs@au.dk
Web: au.dk/lbs@au.dk
Afs. CVR-nr.: 31119103

Side 1/1

