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REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING
Møde nr. 20183 den 13. juni 2018
Til stede:
Mogens Rysholt Poulsen (MRP), Michael R. Rasmussen (MR), Kjeld Nielsen (KNI), Mette Lübeck
(MEL), Jens Muff (JM), Kim Haugbølle (KHH), Line Kloster Pedersen (LKP), Jan Anker Nielsen
(JAK), Horia Cornean (HC), Lars Diekhöner (LD)
Afbud: Jes Vollertsen (JV), Anna Katharina Granberg Mortensen (AM), Pernille Brath (PB), Tina
Larsen (TL), Søren Knudsen Kær (SKK), Michael Møller Bech (MMB), Troels Beck Landbo (TBL)
Referent: Maria Harbo Thomsen (MHT)
Mødet startede kl. 12.30 og blev afsluttet kl. 15.45
Der var 9 stemmeberettigede medlemmer til stede, Akademisk Råd var dermed beslutningsdygtigt.

1.

Dagsordenpunkter
Meddelelse: 3 studerende (Katharina, Troels og Pernille) udtræder af AR, sekretariatet
indkalder suppleanter til efterårssemesteret. Alternativt må pladserne stå ubesatte til
næste studentervalg med tiltrædelse februar 2019.
Godkendelse
A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20183
Til efterretning
B. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 2-2018 den 16. april 2018
Bilag 20183-1
Dagsorden og referat tages til efterretning.
Spørgsmål til referat pkt. 1.B. pkt. 2e: Bemærkning om manglende industrierfaring i
bedømmelsesudvalget. Det er en overraskende formulering for AR, hvori består kravet
til bedømmers industrierfaring?
Svar fra ph.d.-skolen: Det drejer sig om en Erhvervs-ph.d. Jævnfør ph.d.bekendtgørelsens § 27, så skal der være virksomhedsrelevant forskningserfaring i bedømmelsesudvalget ved sådanne.

2.

Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:
A. Bente Melgaard, Statens Byggeforskningsinstitut. Afhandlingens titel: “The planned
and the lived suburb – an architectural-antropological search for exchange between
suburban enclaves”.
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B. Esmaeil Ebrahimzadeh, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: “Electrical oscillations in wind power plants: modelling, control and mitigation”.
C. Jinghang Lu, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: “Control and Protection of
Modular Uninterruptible Power Supply System”.
D. Saeed Golestan, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Modeling, analyzing,
and designing advanced synchronization techniques for power converters”.
E. Hesam Khazraj; Institut for Byggeri og Anlæg. Afhandlingens titel: ”Wide area monitoring using synchrophasor-based state estimation”.
F. Qing Zeng, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Modeling and analysis for
integration of multi-energy systems”.
G. Hicham Johra, Institut for Byggeri og Anlæg. Afhandlingens titel: ”Integration of a
magnetocaloric heat pump in energy flexible buildings”
Bilag 20183-2
Akademisk Råd godkendte tildeling af alle graderne.
3.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professor MSOstilling i:
A. ”DNA sequencing, Applied Biomatics and Microbial Ecology” ved Institut for Kemiog Biovidenskab (50129)
Bilag 20183-3
Akademisk Råd godkendte ikke sammensætningen af bedømmelsesudvalget, da der
ikke er en udenlandsk bedømmer i udvalget, hvilket tilstræbes på fakultetet. Instituttet
bedes overveje dette og evt. fremsende begrundelse.

4.

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. adjunktstillingerne i:
A. ”Fluid Dynamics” ved Institut for Energiteknik (201815) (genfremsendelse)
B. ”Protection of Power System with Wind Power Integration” ved Institut for Energiteknik (201822)
Bilag 20183-4
Pkt. 4A blev ved skriftlig høring udsat til mundtlig behandling.
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalgene.

5.

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdocstillingerne i:
A. ”System level Reliability Analysis of Power Electronic based Power Systems” ved
Institut for Energiteknik (P21841)
B. “Uncertainty and Sensetivity Analysis in Multi-time Scale Modeling of Renewable
Power Generation” ved Institut for Energiteknik (P21842)
C. “Metal-organic Framework (MoF) Glass Mechanics” ved Institut for Kemi- og Biovidenskab (01816)
Bilag 20183-5
I udvalg pkt. 5A er der op til mødet sket udskiftning af begge bedømmere grundet
sampublikation med ansøgere. De nye bedømmere blev fremlagt på mødet.
Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalgene.
Drøftelse med forskerskolelederen: Horia Cornean og Kjeld Nielsen tager en drøftelse
om procedurer/bedømmelsesudvalg/bedømmelser vedrørende nogle af de punkter,
som Akademisk Råd har drøftet. Udvalget vender retur til AR med et oplæg til efteråret.

6.

Udvikling af STEM-uddannelse gennem studenterorganisationen BEST
Oplæg v. studerende Line Kloster Pedersen
Bilag 20183-6
Oplæg om BEST og workshop med input til hvordan organisationen kan fremføre stør-
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re indflydelse på AAU.
LKP opsamlede inspiration til det videre arbejde.
7.

Tema: Drøftelse af Akademisk Råds rolle jf. ny AAU Vedtægt
Mundtligt oplæg v. dekan og formand
Bilag: 20183-7
Ny AAU vedtægt trådte i kraft den 16. marts 2018, heri er Akademisk Råds rolle ændret. Nogle opgaver er flyttet til AAU Udvalg (ULD og Praksisudvalget), andre formuleringer er ændret fra godkende/indstille til rådgive om (fx budget og strategiske forhold).
Rådet skal fortsat tildele grader og godkende bedømmelsesudvalg samt fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis. Derudover er det rådets opgave at
rådgive dekanen om:
-

Fakultetets strategiske forhold

-

Fakultetets budget- og budgetprincipper

-

Strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling

-

Kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.uddannelser og den forskningsbaserede undervisning

Kommende temamøder/årshjul for AR planlægges med udgangspunkt i disse emner.
8.

Meddelelser fra dekanen
Orientering
Processen omkring prioritering af 2*5%-midlerne kører i ENG-ledelsesgruppen, fokus
er på følgende 5 temaer:






Rekruttering, studieintensitet og læringsudbytte
E-læring, PBL i en digital verden
Tværvidenskabelig forskning
Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Udvikling af Esbjerg

Budgetmodel for 2019 præsenteres for AR i efteråret 2018
Forskningsgrupper er ved at blive etableret på institutterne. Tanken er, at alle skal tilhøre en forskningsgruppe, og at der sikres entydig ledelse og strategi for alle grupper,
eksempelvis for funding.
Status på organisationsændringen; der vil blive arbejdet med nye samarbejdsformer
mellem institutter og Fælles Service, da fakultetsadministrationen forsvinder. Proces
med bemanding kører p.t., udmelding til medarbejderne ventes 27. juni.
Udvalg på 5 medlemmer nedsat i ministeriet til at analysere fordelingen af basismidler i
Danmark. Danmarks universiteter repræsenteres kun af AU og KU.
9.

Meddelelser fra formanden
Orientering
Påmindelse om at alle bedes besvare høringen inden tidsfristen. Evt. remindere vil
fremover blive udsendt til de relevante enkeltpersoner.
ULD har udarbejdet en strategisk handlingsplan, der er godkendt i direktionen.
Der arbejdes med følgende indsatsområder:
1. Organisationsudvikling, kapacitetsopbygning, køns- og diversitetsmainstreaming
2. Work-life balance
3. Rekruttering, ansættelse og karriereudvalg
4. Flere kvinder i ledelse

20183

Side 3 / 4

5. Internationalisering af medarbejderstaben
Herefter arbejdes der med en implementeringsplan, der vedtages af bestyrelsen og
implementeres via ledelsesstrengen. Der er tale om en lang proces med kulturændring.
Læs mere på http://www.inside.aau.dk/udvalg/udvalget-ligestilling-og-diversitet/
Det sker, at vi modtager skriftlige høringer fra rektorat med kort svarfrist. Formanden
laver fremover en opsamling og rundsender til Akademisk Råd, inden svar afgives.
GDPR: Vær opmærksom på, at der ofte er personfølsomme oplysninger i mødemateriale til AR. Husk at behandle dette efter reglerne (typisk slette eller makulere).
10.

Eventuelt
Kjeld Nielsen har afholdt et arrangement på instituttet med dialog om Akademisk Råd.
Michael Rasmussen deltog, der var en god dialog med kollegerne.
Evaluering af besøg på Campus København. God rundvisning og dialog med forskere,
ikke så stort fremmøde til dialogmødet. Ved fremtidige besøg/dialogmøder skal vi tænke i tidspunkt, sprog, relevans og inddragelse af kolleger.
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