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Fra EST Fakultetskontorets Ledelsesstøtte deltog: Bo Bukh Linneberg, Maria Harbo Thomsen
Referent: Maria Harbo Thomsen
Gæster:
Pkt. 1-8 Lisbeth Palmelund, HR
Pkt. 7 Troels Hedegaard Dissing, EST Fakultetskontorets Økonomiservice
Mødet begyndte kl. 12.35
Mødet sluttede kl. 15.40
Med 9 stemmeberettigede til stede var rådet beslutningsdygtigt.
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1.

Dagsordenpunkter
Godkendelse
A. Godkendelse af referat af AR møde 20174
B. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20175
Til efterretning
C. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 4-2017 den 30. august 2017.
Bilag 20175-1
Referat 1.A og dagsorden 1.B blev godkendt. Referat 1.C blev taget til efterretning.
Formanden orienterede om status på den tilbagesendte ph.d.-afhandling fra sidste møde, hvor der har været dialog med bedømmelsesudvalgets formand. Ph.d.-skolen har
endnu ikke modtaget en ny bedømmelse. Akademisk Råd besluttede, at bedømmelsen
undtagelsesvis kan medtages bedømmelsen på næste skriftlige høring af hensyn til den
ph.d.-studerende.

2.

Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:
A. Anja Sloth Ziegler, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: ”The microbial community in foulling membrane bioreactors – distribution and diversity of
important bacteria”.
B. Ann-Louise Andersen, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: ”Development of changeable and reconfigurable manufacturing systems: Supporting
context-specific design of changeability”.
C. Baohua Zhang, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Advanced control and
operation of wind power plants”.
D. Emanuel Petre Eni, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Characterisation
and analysis of high voltage silicon carbide mosfet”.
E. Haofeng Bai, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Harmonic mitigation and
resonance damping based on impedance model using series LC filtered VSI”.
F. Mads Bejlegaard, Institut for Mekanik og Produktion. Afhandlingens titel: ”Design of
reconfigurable manufacturing system architectures – methodology for low volume
industry”.
G. Melissa Andrade-Molina, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel: ”(D)Effecting
the child: The scientifization of the self through school mathematics”.
H. Mette Hove Jacobsen, Statens Byggeforskningsinstitut. Afhandlingens titel: ”Sustainable consumption and the significance of social relations”.
I. Mie Bech Lukassen, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: ”Offflavour producing bacteria in aquaculture”.
J. Paula Diaz Reigoza, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Short-circuit instabilities in silicon IGBTs and silicon carbide power mosfets”
K. Theofanis Psomas, Institut for Byggeri og Anlæg. Afhandlingens titel: ”Ventilative
cooling in energy renovated single-family houses in temperate climates”.
L. Yanbo Wang, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Stability assessment of
inverter-fed power systems”.
M. Jacob Oest, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: ”Structural optimization with fatigue constraints”.
Bilag 20175-2
2B og 2F: Kjeld Nielsen er vejleder for de studerende og derfor inhabil.
Akademisk Råd godkendte tildeling af graderne.
Kommentar til 2E: Ved sådanne ændringer, bør det angives hvem der har foretaget rettelsen. Ph.d.-skolen anmodes at sikre, at bedømmelsesudvalget anmodes om at under-
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skrive en ny underskriftsside uden overstregninger. Godkendes herefter af MRR.
Kommentar til 2G: Kommer fra PLAN men indeholder en stor del matematik. Forskerskolen har godkendt en overflytning til ENG. Formanden for bedømmelsesudvalget kunne grundet sygdom ikke deltage i forsvaret, hvorfor han ikke har underskrevet. Dette er
på forhånd godkendt af Forskerskolen.

3.

Hvis der en anden gang gives en sådan dispensation fra Forskerskolen, vil AR (ved
formand og dekan) gerne for god ordens skyld gerne inddrages i en sådan beslutning på
forhånd (hvis tiden tillader det), da det i sidste ende er AR, der skal tildele godkende
tildeling af graden.l
Indstilling vedr. Doktorgrad:
A. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedr. bedømmelse af doktorafhandlingen ” Deterministic Modelling of Urban Stormwater and Sewer Systems”” med henblik på erhvervelse af doktorgraden i teknik (Dr. Techn).
Bilag 20175-3
3A: Michael Rasmussen er formand for bedømmelsesudvalget og er derfor inhabil.
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

4.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstillingen i:
A. ”Natural Products Chemistry and Bioscience” ved Institut for Kemi og Biovidenskab
(stilling 60229)
Bilag 20175-4
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

5.

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdocstillingerne i:
A. “Molecular Biotechnology” ved Institut for Kemi og Biovidenskab (stilling P21742)
B. ”Molecular Microbial Ecology and high-throughput DNA Sequencing” ved Institut for
Kemi og Biovidenskab (stilling P21745)
Bilag 20175-5
5A: Mette Lübeck er formand for bedømmelsesudvalget og er derfor inhabil.
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalgene.

6.

Tema: Drøftelse af strategiske fokuspunkter
v. Mogens Rysholt Poulsen og Bo Bukh Linneberg (rådgiver, ENG dekansekretariat)
Dekanen skal i forbindelse med budgettet for 2018 beskrive fakultetets strategiske fokuspunkter. På mødet fremlægges udkast til fokuspunkter til kommentering.
Bilag 20175-6
Orientering om rammen for de strategiske fokuspunkter.
Der er opsat målsætninger opsat inden for 3 områder; Uddannelse, Forskning og Samarbejde.
Der kører forsøg med test/ekstra undervisning på første studieår (Kjeld Nielsen), resultaterne er ikke klar endnu. Sammenhængen mellem niveau og frafald kendes derfor ikke
endnu.
Der er forskellige metoder til at mindske frafald; skal der opstilles krav ved opstart eller
ydes større indsats for at hjælpe dem ved brush-up osv. AAU satser mere på det sidste.
Karakterkrav siger ikke alene noget om studieegnethed, samarbejdsevne og gennemførelse.
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7.

Tema: Indstilling af budget 2018
v. Troels Hedegaard Dissing (EST Fakultetskontorets Økonomiservice)
Akademisk Råd drøfter udkast til budget for 2018 og indstiller budget til dekanen.
Bilag 20175-7
Fakultetets samlede budget er på indtægtssiden ca. 800 mio.
Rektors resultatmål fastlægger -4 mio. for 2018.
Fokus på kontinuitet og enkelte strategiske satsninger.
Akademisk Råd drøftede og indstillede budgettet.

8.

Tema: Retningslinjer for eksterne bedømmere
Oplæg fra udvalget
Bilag 20175-8
Vigtige principper
- AR kan afvige fra vejledningen
- Bedømmelsesudvalg skal vurderes som helhed og til sammen dække en række
kvalifikationer
- Tvivlsspørgsmål opstår oftest ved de eksterne bedømmere uden nuværende
universitetsansættelse
Debat om hvorvidt BFI er relevant indikator. Denne er valgt ud fra ønske om en operationel vejledning. Kunne det omformuleres til et krav om at være forskningsaktiv inden for
de seneste 5 år, f.eks. ved at dokumentere BFI, Web of Science el.lign.?
Udvalget retter oplægget til, og oplægget cirkuleres det inden det kommende møde i
Akademisk Råd.
Der skal være fokus på at holde en dialog med institutterne angående vejledning/opfølgning ved sammensætning af bedømmelsesudvalg og gode begrundelser ved
undtagelser. Det væsentlige er at signalere ønsket om et højt niveau, således at universitetet og ansøgeren sikres den bedst mulige bedømmelse.

9.

Godkendelse af mødekalender for 2018
Herunder procesplan for skriftflig høring.
Bilag 20175-9
Mødekalenderen blev godkendt. Der arbejdes på møde i København den 2. maj med
valgfri rundvisning og frokost inden mødet. Fakultetskontoret arrangerer det praktiske.

10.

Meddelelser fra dekanen
1. Status for prodekan-ansættelser
- Ny prodekan for forskning og Innovation på ENG: Professor Lars Porskjær Christensen
ansat pr. 1.1.2018. Han skal arbejde med funding, understøttelse af klyngesamarbejde,
talentudvikling, patenter, innovation mv. 20 % afsat til forskningstid (kemi/bio)
- Prodekan for uddannelse på ENG kommer i genopslag i denne uge
2. Status ansættelse SBi-direktør
- Thorkild Ærø fortsætter som direktør og prodekan for myndighedsbetjening
- Der arbejdes med vicedirektør
3. Distinguished Professors Programme på direktionsmøde 31/10
- Alle fakulteter skal byde ind
- ENG arbejder på en kandidat til Energiteknik

11.

Meddelelser fra formanden
Seminar afholdt med ULD, formanden orienterede om en spændende rapport som bliver
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rundsendt.
Til næste møde vil formanden fordele indstillingerne mellem de faste medlemmer, således at disse har særligt ansvar for at nærlæse indstillingerne.
12.

Temaer
Forslag til temaer på kommende møder:
Forsvinder ”toppen” fra AAU, fordi de oplever for lavt niveau?
21. marts 2018: Henrik Brohus præsenterer resultaterne af studiestartsprøver
17. januar 2018: AAU Innovation v. Morten Dahlgaard – Science & Innovation Hubs decentralt, Klynger m.v.
2018: Handleplan for ULD
2. maj 2018: Tema tilpasset København – hvordan er det at være AAU i Kbh,
Kan vi gøre opmærksom på AR, invitere til 1 times dialogmøde med ENG-ansatte på
Campus CPH?

13.

Eventuelt
Det har vist sig svært at mobilisere studerende til at stille op til Akademisk Råd på ENG,
Akademisk Råd drøftede mulige indsatser på området. Det er dog prinicipielt de studerendes ansvar at sikre repræsentation.

Til orientering
• Fortegnelse over sager godkendt af dekanen siden sidst
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