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REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING
Møde nr. 20187 den 12. december 2018

Til stede: 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, Jacob Glensvang
Afbud: Jakob Peter Obenhausen Andersen
Særligt ansvar for gennemlæsning: Michael Rasmussen, Kjeld Nielsen
Referent: Maria Harbo Thomsen/Jacob Glensvang
Gæster: Lisbeth Palmelund (EST HR), Gitte Hartung og Morten Kjeldsen(ØA)
Mødet blev indledt kl. 12.35 og afsluttet kl. 15.30
Med 12 stemmeberettigede til stede var Akademisk Råd beslutningsdygtigt.

1.

Dagsordenpunkter
Godkendelse
A. Referat af AR møde 20186
B. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20187
Til efterretning
C. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 5-2018, den 23. oktober 2018
Bilag 20187-1
Referatet 1.A blev godkendt.
Dagsorden 1.B blev godkendt.
Referatet 1.C blev taget til efterretning.

2.

Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:
A. Bettina Minder, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: ”The perceived attractiveness of the designer in innovation processes”.
B. Chao Zhou, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: “Amorphisation,
structure and relaxation of several metal-organic frameworks”.
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C. Rasmus Wollenberg, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: ”A multifaceted approach towards understanding the foundation for the fungicidal action of
phenamacril and tis inhibition of fusarium class I myosin”.
D. Rathesan Ravendran, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: ” Cylinder lubrication of two-stroke diesel engines”.
E. Sungyoung Song, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Reliability of GaN-onSi highelectron-mobility transistor power electronics application”.
Bilag 20187-2
Akademisk Råd tildelte alle ph.d.-graderne.
3.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. forsker ved SBi, der
ønsker at blive bedømt til seniorforskerstillingen i:
A. ”By og boligforhold” ved SBi
Bilag 20187-3
Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalget.

4.

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. professorstillingerne i:
A. ”Electrochemical Batteries” ved institut for Energiteknik (2018-224-01962)
B. “Health in Buildings” ved SBi (2018-224-01982)
C. “Ventilation Systems for Buildings” ved SBi (2018-224-01983)
Bilag 20187-4
4.a: Søren Knudsen Kær var inhabil og deltog ikke i behandlingen.
Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgene.

5.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstillingen i:
A. ”Intelligent and Collaborative Industrial Robotics” ved institut for Materiale og Produktion (2018-224-02044)
Bilag 20187-5
Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalget.

6.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstillingen i:
A. ”Reconfigurable smart Robots and Factories” ved institut for Materiale og Produktion (2018-224-02043)
Bilag 20187-6
Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalget.

7.

Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdoc-stillingerne i:
A. ”Mechanical Engineering” ved institut for Materiale og Produktion (2018-22402062)
B. “Proteomics” ved institut for Kemi og Biovidenskab (2018-224-02066)
Bilag 20187-7
Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgene.

8.

Indstilling af æresdoktor 2019 for ENGINEERING v/ Maria Harbo Thomsen (10 min)
Bilag 20187-8
Akademisk Råd godkendte indstillingen af æresdoktor, som herefter videresendes til
rektor.
Det blev drøftet, at der ingen retningslinjer er for selve bedømmelsen af en æresdoktor.
Det kunne ønskes til kommende bedømmelser.
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9.

Vejledning for udarbejdelse af ph.d.-bedømmelser v. udvalg v. Kjeld Nielsen (15
min)
Der er afholdt endnu et møde med ph.d.-skolen, Kjeld Nielsen orienterer.
Der er blevet afholdt et par møder mellem Ars udvalg (Horia Cornean og Kjeld Nielsen)
og ph.d.-skolens leder samt et par medarbejdere.
Ph.d.-skolen screener altid bedømmelser og tjekker, at formalia er overholdt. Der bør
ikke blive videresendt bedømmelser, hvor Akademisk Råd kan være i tvivl om den faglige bedømmelse.
Der er før ARs møde rundsendt et bilag (”Information til medlemmer af bedømmelsesudvalg, Doctoral School of Engineering and Science”) med en skitse til hvordan særligt
eksterne bedømmere fremover kan blive klædt på til at medvirke til en bedømmelse, som
opfylder de danske retningslinjer. Der arbejdes primært med en videopræsentation, da
ph.d.-skolen vurderer det til at være det bedste medie.

10.

Høring om forslag til AAU budget 2019 v/Økonomiafdelingen
Bilag 20187-9
Budgetchef Gitte Hartung gennemgik AAU budget 2019 herunder processen, der har
ført frem til at fakultetet ser ind i besparelser i 2019 (slides i bilag).
Akademisk Råd stillede spørgsmål til hvordan usikkerhedsmomenterne i budgetprocessen håndteres, og udtrykte undren over hvordan billedet kan ændre sig til det meget
negative i løbet af få uger.
Gitte Hartung fremlagde, at det negative billede har været skitseret længe, men har
været omgivet af stor usikkerhed pga. de mange faktorer, der påvirker budgetberegningerne. Bl.a. forventes et større fald i antallet af STÅ. Dette opgøres to gange årligt, og
kan derfor ikke løbende vurderes. Konsekvensberegninger af lukninger af uddannelser
i København indgår ikke i budget 2019.
Akademisk Råd drøftede hvordan der kunne arbejdes med usikkerheden og udtrykte
generelt ønske om tidligere orientering og muligheden for at bidrage til processen.
Budgetchefen og dekanen kvitterede for Akademisk Råds ønske og vil medtage inputtene når budgetprocessen evalueres primo 2019.
Formanden for Akademisk Råd fik delegeret kompetencen til at indgive høringssvar til
budgettet. Sekretariatet sikrer dette i samråd med formanden.
Høringssvar blev indleveret 13.12.2018 og medsendes som bilag.

11.

Delegering af rådets kompetence til dekan v/ Jacob Glensvang
Rådet bedes tage stilling til, hvorvidt rådets kompetence til at tildele ph.d.-grader kan
delegeres til dekanen (evt. i forening med formanden) for så vidt angår de tildelinger,
der ikke kan ”nå med” på mødet den 12. december 2018 og frem til og med den 21. december 2018. Der er planlagt 7 forsvar efter deadline. Delegeringen skal sikre, at flest
mulige modtager deres ph.d.-grad i indeværende år.
Delegeringen begrundes i forretningsordenens § 10: Akademisk råd kan i særlige tilfælde bemyndige dekanen til at træffe afgørelse i de under akademisk råd hørende sager.
Akademisk Råd besluttede at delegere kompetencen til at tildele grader til dekan i forening med formand begrundet i hensynet til de studerende.
Rådet orienteres på kommende møde om tildelte grader.

12.
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Meddelelser fra dekanen
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Orientering
Processen omkring besparelser/afværgeforanstaltninger ifm budget 2019 kører nu.
Orientering om at Henrik Brohus er udpeget som leder af både Adgangskursus og Første Studieår.
13.

Meddelelser fra formanden
Orientering
1. Der har stadig ingen sager været i Praksisudvalget om videnskabelig uredelighed eller plagiat siden oprettelsen for 1½ år siden. Det er bemærkelsesværdigt. Der pågår et
arbejde med at ensrette retningslinjerne for screening af ph.d.-afhandlinger på AAU på
tværs af fakulteter.
Til foråret 2019 drøftes forebyggelse af videnskabelig uredelighed på AR.
2. Der er i november 2018 afholdt valg til studenterpladserne til alle AAUs kollegiale organer. Der var fredsvalg til ENGINEERINGs Akademiske Råd, hvor 4 studerende opstillede og indtræder pr. 1. februar 2019:
- Aja Katrine Konnerup
- Jakob Sabber Nielsen
- Emil Bock Nielsen
- Jonas Kallehauge Rydeng
Line Kloster Pedersen udtræder som studenterrepræsentant af AR.
Jan Anker Nielsens periode som TAP-observatør for Institut for Materialer og Produktion
udløber i januar. Der blev ved fakultetets oprettelse aftalt en turnusordning mellem fakultetets institutter, så der kommer en ny observatør – denne gang fra Institut for Matematiske Fag.
Tak til Jan og Line for indsatsen.

14.
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Eventuelt
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