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REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING
Møde nr. 20185 den 3. oktober 2018
Indkaldte: Mogens Rysholt Poulsen, Michael R. Rasmussen, Jes Vollertsen, Kjeld Nielsen,
Søren Knudsen Kær, Michael Møller Bech, Horia Cornean, Lars Diekhöner, Mette Lübeck, Jens
Muff, Kim Haugbølle, Line Kloster Pedersen, Jakob Peter Obenhausen Andersen, Jan Anker Nielsen, Tina Larsen, Maria Harbo Thomsen
Særligt ansvar for gennemlæsning: Søren Knudsen Kær, Mette Lübeck
Afbud: Horia Cornean, Line Kloster Pedersen, Michael Møller Bech, Jan Anker Nielsen, Jakob Peter Obenhausen Andersen
Referent: Maria Harbo Thomsen
Gæster: Lisbeth Palmelund, HR (pkt. 1- 6)
Mødet blev indledt kl. 12.35 og afsluttet kl. 14.35
Med 9 stemmeberettigede til stede var Akademisk Råd beslutningsdygtigt.
1.

Dagsordenpunkter
Godkendelse
A. Godkendelse af referat af AR møde 20184
B. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20185
Bilag 20185-1
Dagsorden justeres, således at pkt. 9 afvikles inden dekanen skal forlade mødet kl.
13.30.

2.

Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:
A. Maria Alberdi-Pagola, Institut for Byggeri og Anlæg. Afhandlingens titel: “Design and
performance of energy pile foundations”
B. Marie Cecilie Pedersen, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: “Modelling icing
on structures for wind power applications”
C. Mohammadkazem Bakhshizadeh Dowlatabadi, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ” Harmonic modelling, propagation and mitigation for large wind power
plants connected via extra long hvac cables”
Bilag 20185-1
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2.B: Søren Knudsen Kær er inhabil.
Akademisk Råd tildelte alle ph.d.-graderne
3.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. lektorstillingerne i:
A. ”Construction Management” ved institut for Byggeri og Anlæg (2018-224-01957)
B. ”Integrated Energy Systems Planning, Management and Optimization” ved institut for Energiteknik (2018-224-01994)
Bilag 20185-3
Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgene

4.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdoc-stillingerne
i:
A. ”Control and Optimizaton of Microgrids and Smart Energy Buildings” ved institut
for Energiteknik (2018-224-01972)
B. “Stability and Control of Grid-Interactive Power Electronics Systems” ved institut
for Energiteknik (2018-224-01995)
C. “Optical Response Functions” ved institut for Materialer og Produktion (2018-22401996)
Bilag 20185-4
Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgene

5.

Evaluering af skriftlige godkendelser - udsat fra møde 20184
Drøftelse og beslutning.
Bilag 20185-5
Der er tilfredshed med ordningen, den vurderes at være velfungerende og sikre hurtigere
tildeling af grader og nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Der opleves også tilfredshed
hos ph.d.-skolen og institutterne.
Akademisk Råd mindede hinanden om, at der stadig skal være plads til spørgsmål i den
skriftlige proces, og at det er en fordel, hvis gennemlæserne udsender mail til alle med
evt. kommentarer, om muligt i god tid inden deadline.
Akademisk Råd besluttede at gøre denne ordning permanent. Sekretæren for AR opdaterer proceduren.

6.

Evaluering af vejledning for eksterne bedømmere - udsat fra møde 20184
Drøftelse og beslutning.
Bilag 20185-6
De modtagne indstillinger varierer meget, vejledningen fortolkes forskelligt i miljøerne.
Overordnet vurderes vejledningen at have den positive effekt, at Akademisk Råd modtager bedre beskrivelser af eksterne bedømmere, og at færre bedømmelsesudvalg derfor afvises.
Rådet drøftede, om et afkrydsningsskema kunne være enklere at gå til. Der ønskes også
fokus på at sikre bedre beskrivelse af, hvordan medlemmerne indbyrdes komplementerer hinanden.
Arbejdsgruppen (MRR/KH) vender tilbage med oplæg til en justeret vejledning til ARs
møde i december.

7.

Vejledning for udarbejdelse af ph.d.-bedømmelser v. udvalg
Drøftelse på baggrund af mundtligt oplæg fra arbejdsgruppen
Kjeld Nielsen har på vegne af AR-udvalget afholdt møde med ph.d-skolen for at drøfte
udfordringen med forskelligartede og inkonsistente bedømmelser.
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Der var enighed om det hensigtsmæssige i at arbejde på at strømline instrukser/skabeloner til bedømmelsesudvalget. Det er også ønskeligt, at formand for bedømmelsesudvalget klædes bedre på til opgaven, fx gode råd til forventningsafstemning med de eksterne bedømmere. Dialog og kulturændring er væsentlig.
Der afholdes et nyt møde i løbet af november, hvor ph.d.-skolen fremlægger udkast til
nye redskaber/vejledninger. Akademisk Råd holdes orienteret på kommende møder.
8.

Godkendelse af mødekalender for 2019
Bilag 20185-8
Mødekalenderen blev godkendt.

9.

Meddelelser fra dekanen
Orientering
Den administrative omorganisering på AAU er netop trådt i kraft 1. oktober 2018. Der vil
naturligt være en periode med indkøring af nye arbejdsgange og rutiner.
I den forbindelse er der indgået servicefællesskab mellem Institut for Matematiske Fag
og Institut for Materialer og Produktion for at sikre robusthed i administrationen, dette
træder i kraft 1.1.2019. Dekanen understregede, at der ikke er planer om en sammenlægning mellem to institutter, men udelukkende et samarbejde på det administrative område.
Budget for 2019 er under udarbejdelse, budgettal tilgår institutterne i uge 40 med kort
deadline for tilbagemelding til fakultetet. Endeligt budget ligger fast primo december.
Drøftelse af de nye strategiske midler og nødvendigheden af at kommunikere dette.

10.

Meddelelser fra formanden
Orientering
Ingen meddelelser denne gang.

11.

Eventuelt
HR-systemet PeopleXS opleves som meget tungt at bruge som bedømmer, da der ikke
kan trækkes en samlet pdf-fil ud med ansøgning og bilag. AR har en generel interesse i
at lette den administrative byrde for bedømmere og sikre gode arbejdsvilkår. Der arbejdes på en drøftelse med HR evt. på møde i december.
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