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Medlemmer:
Til stede fra mødets begyndelse Med afbud
VIP-repræsentanter:
Mogens Rysholt Poulsen (MRP)
x
Michael R. Rasmussen (MR)
x
Jes Vollertsen (JV)
x
Kjeld Nielsen (KNI)
x
Søren Knudsen Kær (SKK)
deltager fra kl 14.00
Michael Møller Bech (MMB)
x
Horia Cornean (HC)
x
Lars Diekhöner (LD)
x
Mette Lübeck (MEL)
X
Jens Muff (JM)
x
Kim Haugbølle (KHH)
x
Studenterrepræsentanter:
Troels Beck Landbo
Mark Svendsen Møller
Marie Ryskov Albret
Observatører:
Lars Døvling Andersen (LDA)
TAP-observatører:
Anja Keldorff
Anders Vestergaard

Uden afbud

x
x
x

x

x
X

Fra fakultetskontoret deltog: Lone Grøndahl Dalgaard, Maria Harbo Thomsen
Gæster: Anne Christoffersen (pkt. 1.b), Nickie Kate Hermansen (pkt. 9), Kristian Vagn Nielsen
(pkt. 10)
Mødet begyndte kl. 12.30
Mødet sluttede kl. 16.10
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1.

Dagsordenpunkter
Velkomst v. Mogens Rysholt Poulsen
Mogens (MRP) byder velkommen og byder samtidig ind til valg af formand, idet MRP ikke
selv stiller op. MRP opfordrer til at bruge AR til gode og indholdsrige drøftelser.
A. Præsentation af deltagerne.
• Hver deltager præsenterer sig selv.
B. Intro til Akademisk Råd v. Anne Christoffersen, HR-kontoret (præsentation vedhæftet)
• Anne Christoffersen gennemgår opgaver, roller og forventninger til/for akademisk
råd. Uddybende slidepræsentation vedlægges i referatet.
• Præsentationen afføder en drøftelse af habilitet og armslængde.
• Michael R. Rasmussen beretter om igangværende og langvarig plagiatsag på AAU.
Herunder de fortrolige sager AR arbejder med og hvordan vi forholder os til dette i
rådet.

2.

Konstituering med valg af formand
Bilag 20171-2
Dekanen stiller ikke selv op til formandsposten. Michael R. Rasmussen (MR) stiller op som
den eneste. Formanden vælges enstemmigt og rådet kan hermed konstitueres.
MR vælges for perioden ud, hvilket vil sige 3 år frem.
Efter udvælgelse og konstituering informerer MR om rådet, dets funktion mm:
• Dette er et forum, hvor der drøftes mange forskellige ting.
• I mange sager inviteres der kompetente gæster ind.
• Formålet med rådet er bl.a. at give dekanen feedback fra et fagligt og akademisk
perspektiv.
• Det er vigtigt at rådet viderefører information til dekanen, men det er også vigtigt, at
medlemmer af rådet tager informationerne med tilbage på institutterne/områderne.

3.

Godkendelse
A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 2017
Dagsorden godkendes
Orientering
B. Mødekalender 2017
C. Tidsplan for skriftlige høringer 2017
MR orienterer om skriftlige høringer:
• Skriftlige høringer blev indført for at lette processen for bedømmelsesudvalget og for
at effektuere processen
• Skriftlige høringer inkluderer ikke ph.d.-grader, der kan dog være undtagelser og
specialtilfælde. Disse sager vurderes fra sag til sag.
• Normalt er AR fleksibelt, idet der er forståelse for vores rolle i forhold til at gennemføre sagen.
• Hvis der ved skriftlige høringer ikke er enighed, skydes sagen ofte til kommende
møde, hvor der kan tages en egentlig dialog herom.
D. Standardforretningsorden
• AR har ikke tidligere opereret med en specifik forretningsorden, men har i stedet
brugt standardforretningsorden.
• Det er muligt at vedtage sin egen forretningsorden, men der har hidtil ikke været
brug for dette.
• Rådet beslutter at bruge standardforretningsordenen fremadrettet, medmindre andet
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bliver nødvendigt/efterspørges
E. Vejledning til bedømmelsesudvalg
• Hovedpunkterne blev gennemgået af Anne Christoffersen (se præsentation)
• Ved de respektive sager vil det ofte blive nødvendigt at gennemgå reglerne igen, for
at sikre at vi er på rette vej jf. regelsæt.
F. Sammensætning af bedømmelsesudvalg
• Anne Christoffersen gennemgik emnet i sin præsentation. Se vedhæftede.
Til efterretning
G. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 7-2016 den 3. oktober 2016
H. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 8-2016 den 16. november 2016
I. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 9-2016 den 7. december 2016
Bilag 20171-3
•
•

4.

Referater fra ph.d.-udvalgsmøderne skal ikke godkendes, så det er blot til orientering
og interessant læsning.
Ph.d. skolelederen bliver normalt indkaldt til Akademisk Råds møder for at fortælle
lidt om arbejdet på ph.d. kontoret, udfordringer, spændende tiltag mm. Ph.d.skoleleder Frede Blaabjerg deltager i et kommende AR møde.

Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:
A. Cand.scient. Changwoo Yoon, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Small Scale
Harmonic Power System Stability”.
B. Cand.polyt. Georgios Martakos, Institut for Mekanik og Produktion. Afhandlingens titel:
”Enchanced Performance of Sandwich Structures by Improved Damage Tolerance”.
C. Cand.polyt. Maral Rahimi, Statens Byggeforskningsinstitut. Afhandlingens titel: ”Control
and Prevention of Ice Formation on the Surface of an Aluminum Alloy”.
D. Cand.scient. Mohammad Rezwan Khan, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel:
”Thermal Management of Battery Systems in Electric Vehicle and Smart Grid Application”
E. Cand.polyt. Morten Thøtt Andersen, Institut for Byggeri og Anlæg. Afhandlingens titel:
”Floating Foundations for Offshore Wind Turbines”
F. Cand.polyt. Muhammad Adeel Nasser Sohal, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: ”Wettability Modification in Chalk: Systematic Evaluation of Salinity, Brine
Composition and Temperature Effects”.
G. Cand.polyt. Nelson Leonardo Diaz Aldana, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel:
”Coordinated Control and Management of Distributed Battery-Based Energy Storage
Systems for Islanded Microgrids”.
H. Cand.polyt. Rasmus Hansen Kirkegaard, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: ”Novel Microorganisms and Their Function in Anaerobic Digesters”.
I. Cand.polyt. Søren Lorenzen, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: ”The
Isolated Effect of Particle Surface Charge on Filter Cake Properties”.
Akademisk Råd godkendte, at ph.d.-graderne blev tildelt.

5.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. lektorstillingerne i:
A. ”Anvendt Statistik i Trafikplanlægning” ved Institut for Byggeri og Anlæg (42207)
• Sagen var oppe i skriftlig høring januar 2017. Sagen blev sendt tilbage til instituttet
for uddybning for begrundelse for valget af Mette Arleth. Denne begrundelse er modtaget (vedhæftet).
B. ”Chemical Engineering Unit Operations” ved Institut for Kemi og Biovidenskab (42210)
C. ”Computational Chemistry” ved Institut for Kemi og Biovidenskab (42211)
D. ”Chemical Process Engineering” ved Institut for Kemi og Biovidenskab (42212)
E. ”Anaerobic Biotechnology” ved Institut for Kemi og Biovidenskab (42214)
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalg i punkt 5. A-E.
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Som tema i rådet, vil AR fremadrettet drøfte, hvad der er en god profil for eksterne bedømmere.
6.

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. forsker/seniorforsker
stillingerne i:
A. ”Miljø og Bæredygtigt Byggeri” ved Statens Byggeforskningsinstitut (224-01359)
B. ”Byggefysik” ved Statens Byggeforskningsinstitut (224-01360)
”Bærende Konstruktioner i Byggeriet” ved Statens Byggeforskningsinstitut (224-01361)
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalg 6.A
Akademisk Råd godkender ikke sammensætningen i 6.B, idet formanden er adjungeret professor. Akademisk Råd beder instituttet komme med nyt forslag til formand.

7.

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstillingen i:
A. ”Analogue Electronics” ved Institut for Energiteknik (201703)
Akademisk Råd godkender sammensætningen af bedømmelsesudvalg

8.

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdoc-stillingerne i:
A. ”The Area of Scheduling and Optimization” ved Institut for Mekanik og Produktion
(P21703)
B. “Protein Extraction from Green Biomass” ved Institut for Kemi og Biovidenskab (P21704)
C. “Marine and Fisheries Science” ved Institut for Kemi og Biovidenskab (P21705)
Akademisk Råd godkender sammensætningen af bedømmelsesudvalg

9.

Shortlisting i forbindelse med bedømmelsesproces v. Nickie Kate Hermansen
Bilag 20171-9
Nickie fortæller om Shortlisting og indstiller til rådet, at vi drøfter emnet som en metode at
håndtere og effektuere ansættelsesprocedurerne på. Pilotprojekt er i gang på ph.d.-område.
Nickie beretter bl.a. om KUs erfaringer, hvor de har kørt ca. 400 ansættelser det sidste år
med kun én klagesag. Efterspørger ARs input og holdninger til sagsfremstilling.
Drøftelse i rådet:
• Der drøftes, hvorvidt shortlisting er en egentlig effektivisering.
• SBI har haft gode erfaringer med shortlisting. Rådet vurderer, at der ved opslag med
mange ansøgere, f.eks. ved Ph.d.-ansættelser, kan give god mening med en prescreening/shortlisting.
• Der bør være en form for faglighed til stede i ansættelsesudvalget såfremt man vælger at bruge shortlisting, det skal ikke kun være en administrativ shortlisting.
• Der efterspørges, at man ved afslag overvejer, hvordan man argumenterer/forklarer
et afslag i afslagsbrevet, f.eks. ved brug af standardfraser.
Rådet er positiv over for brugen af shortlisting

10.

Tema: Intro til økonomi – årsresultat 2016 v. Kristian Vagn Nielsen
Introduktion til økonomi for AR-medlemmer samt orientering om årsresultat 2016.
Bilag 20117-10
Præsentation vedhæftes referatet.

11.

Udpegning af medlem til nyt udvalg vedr. ligestilling og diversitet
Akademisk Råd udpeger Michael Robdrup Rasmussen.
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12.

Meddelelser fra dekanen
Dekanen orienterer om
• De strategiske indsatser, der er igangsat på fakultetet, heriblandt profil, tværfaglig
forskning, entreprenørskab i undervisning mm.
• Igangværende byggesager, forsinkelser og udfordringer på hhv. BYG, MAKE, FYSIK
og MATH
• Kommende opslag til Prodekan for forskning og innovation
• Prodekanen for uddannelse stopper og der arbejdes nu med et opslag til ny prodekan for uddannelse. Det er meningen, at der vil være et overlap og en overgangsfase, hvor der er mulighed for vidensdeling mellem eksisterende og nye prodekan.

13.

Meddelelser fra formanden
Ingen meddelelser

14.

Temaer
Drøftelse af forslag til temaer på AR-møder i 2017.
Bilag 20171-14
Der lægges op til, at medlemmer kommer med forslag til kommende temaer. Formanden
foreslår, at Frede Blaabjerg (phd.-skoleleder ENGINEERING) og Lars Hvilsted Rasmussen
(Formand for Udvalget for ligestilling og diversitet) deltager ved kommende møde. Listen og
evt. indkomne forslag til temaer tages op igen ved kommende møder.

15.

Eventuelt

Til orientering
• Fortegnelse over sager godkendt af dekanen siden sidst
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