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Fra EST Fakultetskontorets Ledelsesstøtte deltog: Jacob Glensvang, Maria Harbo Thomsen
Referent: Maria Harbo Thomsen
Gæster:
Pkt. 1-6 Lisbeth Palmelund, HR Servicecenter EST
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Mødet begyndte kl. 12.30
Mødet sluttede kl. 15.50
Med 9 stemmeberettigede til stede var rådet beslutningsdygtigt.
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1.

Dagsordenpunkter
Godkendelse
A. Godkendelse af referat af AR møde 20175
B. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20176
Bilag 20176-1
Referatet blev godkendt.
Dagsorden blev godkendt.

2.

Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:
A. Baoze Wei, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Distributed control strategies applied to parallel-connected three-phase modular UPS inverters”
B. Christian Uhrenholdt Madsen, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens
titel: ”Safe Hands: Institutional dynamics of work environment management”
C. Fazli Haleem, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: ”Offshoring
and CSR practices in the context of global production”
D. Georgiana-Laura Paraschiv, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel:
”Structure and physical properties of oxynitride glasses”
E. Turid Borgestrand Øien, Statens Byggeforskningsinstitut. Afhandlingens titel:
”Mould growth in housing – practices and politics (skimmelsvampevækst i boliger)”
F. Umberto Martínez-Peñas, Institut for Matematiske Fag. Afhandlingens titel: ”Topics
on reliable and secure communication using rank-metric and classical linear codes”
G. Xiaoxu Zhang, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Design and analysis of
magnetic-geared transmission devices for low-speed hightorque application”
Bilag 20176-2
Akademisk Råd godkendte tildeling af graderne.

3.

Indstilling vedr. adjungeret professor:
A. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Institut for Matematiske Fag.
Bilag 20176-3
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

4.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstillingen i:
A. ”Battery Storage in Smart Energy Systems” ved Institut for Energiteknik (stilling
42245)
Bilag 20176-4
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

5.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstillingen i:
A. ”Operations and innovation management in healtcare” ved Institut for Materialer og
Produktion (stilling 201740)
Bilag 20176-5
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

6.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc-stillingen i:
A. “Reliable and Secure Communication” ved Institut for Matematiske Fag (stilling
P21747)
Bilag 20176-6
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

7.

20176

Tema: God videnskabelig praksis
v. Helen Kjerstein Kristensen, Kristian Østergaard, Jacob Glensvang, Lars Døvling An-
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dersen
Bilag 20176-7
Oplæg og eksempler fra praksis. Drøftelse af fremme af god videnskabelig praksis og
ARs ansvar ift. dette område.
Ph.d.-skolen arbejder med kursus i god videnskabelig praksis for alle ph.d.’er på AAU.
En anden del af opgaven ligger i at klæde vejlederne på til at fremme god videnskabelig praksis.
Det er en langsigtet kulturpåvirkning, og over tid er der sket ændringer – f.eks. inden for
selvplagiering, som der ikke tidligere var fokus på.
Akademisk Råd har en aktiv rolle, som vi skal påtage os.
Opsummerende fremkom følgende konkrete forslag:
•

Fortsæt kursusaktiviteterne. Det er kulturen, der skal påvirkes

•

Send (nye) ph.d.-vejledere på de obligatoriske kurser, så de ved, hvad der er
gældende praksis og hvad de ph.d.-studerende undervises i.

•

Den danske Kodeks for Integritet i Forskningen ophænges som plakat i frokoststuerne, fokus på udvalgte områder og synlighed?

•

Indskærpe institutternes forpligtelse til at arbejde for fremme af god videnskabelig praksis – fx ved at drøfte det i Institutråd m.v.

Konklusion:
Punkterne tages op igen på et af de første møder i 2018 med henblik på at justere og
evt. supplere forslagene inden de udmøntes
Emnet drøftes på møde årligt i AR – evt. med udgangspunkt i afrapportering fra AAU
Praksisudvalget
8.

Høring af budgetprincipper for 2019 v. Mogens Rysholt Poulsen
Bilag 20176-8
Drøftelse af fremsendte model og de mulige effekter heraf.
Der var særlig opmærksomhed på om den nye model for fordeling af uddannelsesmidler betød en tilbageholdelse eller beskæring på op til 25 %.
Dette er ikke dekanen ambition eller intention. Der skal anlægges en strategisk tilgang
til fordelingen af midlerne – baseret på dialog med institutterne.
Der vil senere (i 2018) blive lejlighed til at drøfte fakultetets interne budgetmodel, som
vil være udslagsgivende for hvordan effekten af den nye model bliver.
Som høringssvar angives, at modellen tages til efterretning.

9.

Ny procedure for skriftlig tildeling af ph.d.-grader
v. Michael Rasmussen
Bilag 20176-9
MR redegjorde for fordelene ved at fremskynde processen med godkendelse af ph.d.afhandlinger. Forslaget om de hyppige høringer er begrundet i en optimal, kort sagsbehandlingstid. Frekvensen evalueres efter prøveperioden.
Der er også fokus på processerne forud for Akademisk Råd. Der arbejdes med at indskærpe, at underskrifter fra bedømmelsesudvalget indhentes på selve dagen for forsvaret og at institutterne videresender dagen efter forsvar. Dette varetages af forskerskolen.
Sekretæren for AR undersøger muligheden for rent teknisk at gøre en proces for godkendelser smidig og stadig sikre gyldighed.
Der fremlægges udkast til ny forretningsorden på mødet i december, der kan træde i
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kraft fra februar 2018. I den nuværende standardforretningsorden gives ikke mulighed
for skriftlige godkendelser.
Rådet vedtog den foreslåede prøveperiode på 6 måneder.
10.

Meddelelser fra dekanen og prodekanen
Orientering
Miljø- og Fødevareministeriet arbejder med udbud af myndighedsbetjening, og AAU
byder sammen med de andre universiteter ind i denne proces og prøver at påvirke
rammerne for udbuddet. Det er et interessant felt for AAU, det er nyt for alle andre end
SBi, og der arbejdes med at byde ind, hvis det giver mening i forhold til vores forskningsfelter. Der vil formentlig komme flere udbud på andre områder senere.
Dekanatet arbejder med at udvikle uddannelserne i Esbjerg og tiltrække flere studerende til Esbjerg. Strategisk Workshop afholdt 13. november. En arbejdsgruppe arbejder
videre med dette.
Genakkrediteringsprocessen fortsætter, og der har været holdt møder med panelet. De
foreløbige meldinger er positive, panelets rapport ventes 1. marts 2018.

11.

Meddelelser fra formanden
Orientering
Der har været afholdt fælles møder mellem rektor og formændene for de Akademiske
Råd. Der arbejdes med at koordinere møderne mellem de 5 Akademiske Råd for at
sikre rimelige frister ved høringer, derfor kan der ske ændringer af mødekalender for
2018.
På mødet i december vil kvalifikationskravet ved lektoransættelser blive drøftet.

12.

Temaer
Bilag 20176-12
December:
- Kvalifikationskrav ved lektoransættelser
- Retningslinjer for eksterne bedømmere
- Indstilling af æresdoktor

13.

Eventuelt

Til orientering
• Fortegnelse over sager godkendt af dekanen siden sidst
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