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Fra EST Fakultetskontorets Ledelsesstøtte deltog: Maria Harbo Thomsen
Referent: Maria Harbo Thomsen
Gæster:
Pkt. 1-6 Lisbeth Palmelund, HR Servicecenter EST
Mødet begyndte kl. 12.35
Mødet sluttede kl. 15.40
Med 10 stemmeberettigede til stede var rådet beslutningsdygtigt.

Side 1 / 4

1.

Dagsordenpunkter
Godkendelse
A. Godkendelse af referat af AR møde 20176
B. Godkendelse af dagsorden for AR møde 201217
Til orientering:
C. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 5-2017 den 25. oktober 2017
Bilag 20177-1
Referatet blev godkendt.
Dagsorden blev godkendt.
Referatet blev taget til efterretning.

2.

Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:
A. Christian Nørgaard, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Design, optimization and testing of valves for digital displacement machines”
B. Hanno Bjarne Grossmann, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel:
”Pose estimation for object manipulation in industrial environments”
C. Jakob Hærvig, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”On the adhesive behaviour of micron-sized particles in turbulent flow – a numerical study coupling the discrete element method and large eddy simulations”
D. René Petersen, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: ”Electronic
and optical properties of graphene and other 2D materials”
E. Sofie Marie Knudsen, Statens Byggeforskningsinstitut. Afhandlingens titel: ”Airbone
fungal particles from growth in buildings – the influences of dampness, air jets, and
air transfer and their impact on the inflammatory potential”
F. Václav Knap, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Characterization, modellling and state estimation of lithium-sulfur batteries”
Bilag 20177-2
2.A: Michael Møller Bech er hovedvejleder og derfor inhabil. Akademisk Råd godkendte tildeling af alle graderne.

3.

Indstilling vedr. adjungeret professor:
A. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Institut for Kemi og Biovidenskab.
Bilag 20177-3
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

4.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstillingen i:
A. ”Mechatronics and Robotics” ved Institut for Materiale og Produktion (stilling 42252)
Bilag 20177-4
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

5.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. seniorforskerstillingen i:
A. ”Indeklimaforsker” ved SBi (stilling 224-01613)
B. Seniorforsker ved SBi (overgang fra forsker til seniorforsker)
Bilag 20177-5
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalgene.

6.

20177

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc-stillingen
i:
A. “Sustainable aviation fuels and blendstocks” ved Institut for Energiteknik (stilling
P21750)
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B. ”HTL biocrude upgrading” ved Institut for Energiteknik (stilling P21751)
C. ”Probabilistic Risk Modeling” ved Institut for Byggeri og Anlæg (stilling P21753)
D. ”Analysis of Road User Behavior and Perception of Risks” (stilling P21754)
Bilag 20177-6
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalgene.
Der er tilsyneladende forskellig praksis på ENGs institutter ang. kontaktpersoners og
vejlederes deltagelse i bedømmelsesudvalg ved ph.d.- og post.doc.-stillinger. Der er
bred enighed i Akademisk Råd, at disse sammenfald ikke udgør et problem.
7.

Indstilling af æresdoktor
Bilag 20177-7
Akademisk Råd godkendte indstillingen af æresdoktor, som videresendes til rektor.

8.

Retningslinjer for eksterne bedømmere v. udvalget
Bilag 20177-8
Udvalget har udarbejdet ”Vejledning i sammensætning af bedømmelsesudvalg til besættelse af stillinger under ENGINEERING på Aalborg Universitet”.
Som intro nævnte formanden, at det rundsendte er ment som en anbefaling, der skal
hjælpe institutterne ved sammensætningen af sagkyndige udvalg.
Det er nyt, at der skal medsendes begrundelse for valg af bedømmere i følgebrevet.
Der foretages små rettelser i dokumentet, herunder en anbefaling af at det også overvejes at pege på bedømmere med en international profil. Der var flertal for dette i rådet,
men Kjeld Nielsen fik ført til referat, at han ikke fandt det hensigtsmæssigt.
Vejledningen revideres som aftalt og udsendes til skriftlig godkendelse i Akademisk Råd.
Formand og dekan planlægger at præsentere vejledningen på et ENG institutledermøde
og evt. på institutterne.
Vejledningen og dens effekt evalueres på ARs møde i september 2018.

9.

Udkast til ny forretningsorden v. Maria Harbo Thomsen
Bilag 20177-9
Udkast blev drøftet, der foretages tilretninger:
- §1 om rådets sammensætning og §2 om valg af formand slettes, idet det står i AAUs
vedtægt.
- Bestemmelse om suppleanter indsættes igen
- §13 skriftlige høringer flyttes evt. frem
- Formulering om afstemning præciseres
På kommende møde fremlægges nyt udkast til vedtagelse.

10.

Tema: Kvalifikationskrav ved lektoransættelser v. Michael R. Rasmussen
Fri drøftelse. Refereres ikke i detaljer.

11.

Meddelelser fra dekanen
Orientering
Punktet blev ikke behandlet.

12.

Meddelelser fra formanden
Orientering
Punktet blev ikke behandlet.

13.

20177

Temaer
Bilag 20177-13
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Punktet blev ikke behandlet.
14.

Eventuelt
Punktet blev ikke behandlet.
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