Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Dokumentdato: 3. april 2019
Senest ændret: 26. april 2019
Maria Harbo Thomsen
E-mail: mht@adm.aau.dk
Sagsnr.: 2019-014-00956

REFERAT AF
Møde 20192 i Akademisk Råd på ENGINEERING
onsdag den 3. april 2019
Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Michael R. Rasmussen, Kjeld Nielsen, Michael Møller Bech,
Horia Cornean, Lars Diekhöner, Mette Lübeck, Aja Katrine Konnerup, Jakob Sabber Nielsen, Emil
Bock Nielsen, Maria Harbo Thomsen
Til stede fra kl. 14.10: Jens Muff
Afbud: Kim Haugbølle, Søren Knudsen Kær, Merete Heide Dahliwal, Jonas Kallehauge Rydeng,
Tina Larsen
Referent: Maria Harbo Thomsen
Gæster: Pkt. 1-3 Lisbeth Marie Palmelund og Lise Søndergård Jakobsen (HR), Pkt. 4-5 Morten
Brunebjerg Kjeldsen (økonomiafdelingen), Pkt. 4-8 Jacob Glensvang (sekretariatschef, dekansekretariatet)
Mødet startede k. 12.30
Mødet sluttede kl. 15.15

Dagsordenpunkter
1.

Velkomst v. formanden
Godkendelse
A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20192
Til efterretning
B. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 6. marts 2019
C. Proces vedr. nyt medlems indtræden i rådet efter Jes Vollertsen
Bilag 20192-1
2019-1 Velkomst
Akademisk Råd var med 10 stemmeberettigede til stede ved mødets start beslutningsdygtigt.
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Velkommen til gæsterne på mødet, særlig velkomst til HR-partner Lise Søndergård Jacobsen, der fremover overtager efter Lisbeth Palmelund.
Formanden mindede om, at alle medlemmer kan foreslå temadebatter.
Dagsorden 2019-1A blev godkendt.
Referat 2019-B blev taget til efterretning.
2019-C: Jes Vollertsen blev pr. 1.3.2019 konstitueret som institutleder på Institut for Byggeri og Anlæg, dermed mistede han sin valgbarhed til AR og udtrådte.
Velkommen til nyt medlem af Akademisk Råd, Lene Faber Ussing, der overtager pladsen
efter gennemført høring på fakultetet. Lene er lektor og studienævnsformand på Institut
for Byggeri og Anlæg.
Det er i samme omgang undersøgt ved Valgsekretariatet, hvordan situationen er for en
konstitueret viceinstitutleder (Michael Rasmussen). Det vurderes fra Valgsekretariatet
og rektor, at denne stilling ikke er i konflikt med valgbarhed til Akademisk Råd.
Akademisk Råd tog denne vurdering til efterretning og udtrykte tillid til Michael Rasmussen, der fortsætter som formand.
2.

Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:
A. Anne Nørkjær Gade, Institut for Byggeri og Anlæg. Afhandlingens titel: “Early stage
decision support for sustainable building renovation”.
B. Christine Mary Dzialo, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel; “Personalized musculoskeleftal modeling – Bone morphing, knee joint modeling, and applications”.
C. Laura Helene Højring, Statens Byggeforskningsinstitut. Afhandlingens titel:” The
homeless and homelessness - Narratives on people and architecture”.
D. Morten Brøgger, Statens Byggeforskningsinstitut. Afhandlingens titel: ”Building stock
energy modelling”.
Bilag 20192-2
Akademisk Råd tildelte alle ph.d.-graderne.

3.

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. lektorstillingen i:
”Integrated Energy System and Microgrids” ved Institut for Energiteknik (2019-22402178)
Bilag 20192-3
Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalget.

4.

Præsentation af fakultetets seneste årsresultat
v. Morten Kjeldsen
Gennemgang af årsresultat for 2018, der endte med et overskud 11 mio. Det er en afvigelse på ca. 1 %, hvilket for dekanen er inden for en acceptabel margen. Der er ikke lagt
op til justeringer/handlinger på baggrund af resultatet. Samlet set endte AAU med en
afvigelse på 1 mio. kr.
Ordforklaringer: FS-bidrag: Bidrag til Fælles Service, FU-bidrag: Bidrag til fælles universitære udviklingsprojekter

5.

Supplerende orientering om budgetforhold
v. Mogens Rysholt Poulsen
Det var tydeligt for AR, at den fremtidige udfordring for AAU ligger i de faldende statsindtægter og stigende huslejeudgifter.
Der er af samme grund fokus på nedbringelse af huslejeomkostningerne overalt på AAU.
Det er fx netop meldt ud, at AUB flytter på Kroghsstræde, og der fortættes overalt.
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Input til dekanen: Der blev udtrykt ønske om inddragelse af medarbejdere og studerende
i de kommende forsøg på at finde besparelser, f.eks. med udgangspunkt i et katalog.
Muligheden for påvirkning ligger primært på institutniveau.
6.

Afrapportering for Praksisudvalget AAU 2018
Præsentation v. Michael R. Rasmussen
Bilag 2019-6
Michael Rasmussen gennemgik historik og arbejdsgange for Praksisudvalget (PU).
Klager kan indgives internt på AAU eller af eksterne. Derefter vurderes alvorligheden og
hvorvidt sagen kan behandles af AAU PU eller skal videresendes til NVU.
Der er flest sager om selvplagiat blandt ph.d.-studerende. Blandt de indbragte sager er
der en overrepræsentation af indklagede som har erhvervet deres seneste grad i udlandet. Sagerne kendetegnes ved at der er tale om fortolkninger og gråzoner.
Vi har ingen helt grove sager haft på AAU i perioden.
Der er desværre meget lang sagsbehandlingstid hos NVU, hvorfor der endnu ikke er
faldet afgørelse i sager indbragt det seneste 1½ år.
I 2018 var der ingen sager på ENGINEERING-fakultetet. Det viser sig, at der mellem
disciplinerne er store forskelle på opfattelsen af ”god videnskabelig praksis”. Dette er
værd at drøfte internt på AAU.
Rapporten bliver offentliggjort og må deles. Det bemærkes, at rapporten bør foreligge på
engelsk.

7.

Tema: God videnskabelige praksis på ENGINEERING
Oplæg til drøftelse v. Michael R. Rasmussen og Jacob Glensvang
På baggrund af rapporten fra Praksisudvalget drøftes opfølgende handlinger til sikring
af god videnskabelig praksis på ENGINEERING.
Akademisk Råd har ansvar for at fremme god videnskabelig praksis på fakultetet.
Sidste drøftelse af dette emne var i november 2017, hvor mulige tiltag blev drøftet. Efterfølgende har SUND-fakultetet iværksat et pilotprojekt med udarbejdelse af et e-læringsmodul om god videnskabelig praksis, som ENGINEERING også vil kunne anvende.
Dette er dog stadig under udarbejdelse. Yderligere handlinger blev udsat til efter PU’s
første rapport.
Opfattelsen er, at der er stor opmærksomhed på problemet med selvplagiat, men at der
for nogle vejledere stadig er forbedringspotentiale.
Der var i Akademisk Råd stemning for at anbefale ph.d.-skolen prescreening (i Ithenticate) fx 1½ måned før aflevering på ENGINEERING, da dette værktøj også vil have en
opdragende effekt for både studerende og vejledere. Muligvis vil dette også give ekstra
opmærksomhed for de studerende, som kommer fra andre institutioner. Det understreges, at denne prescreening ikke behøver at blive sagsbehandlet fra administrativ side,
studerende og vejleder må selv analysere resultatet og evt. kommentering over for ph.d.skolen. Der skal følges op af en endelig screening ved aflevering. Der kunne arbejdes
med oplæg og oplysning om gennemgang af Ithenticate-rapporterne. Sekretariatet bærer disse anbefalinger videre til ph.d.-skolen.

8.

Høring af ændrede regler og procedurer samt ny politik for Praksisudvalget
Bilag 2019-8
Den foreslåede revision af regler og procedurer blev gennemgået, og Akademisk Råd
tog disse til efterretning uden yderligere kommentarer.
Den foreslåede politik for håndtering af sager blev ligeledes taget til efterretning uden
yderligere kommentarer.
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ARs sekretær udarbejder et høringssvar.
9.

Justeret vejledning vedr. eksterne bedømmere
v. Michael R. Rasmussen og Kim Haugbølle
Bilag 2019-9 Bilag eftersendes
Punktet er udsat til kommende møde.

10.

Meddelelser fra dekanen
Orientering
- Der er igangsat en forandringsproces på SBi og Institut for Byggeri og Anlæg med
henblik på synergi og optimering. Målet er at blive (eller fortsat være) Nordeuropas bedste universitet på det bebyggede område. Arbejdsgrupper ser på uddannelse, forskning
og myndighedsbetjening. Afdækningen skal være færdiggjort inden sommerferien. Beslutning om fremtidig organisering er ikke truffet endnu.
- Strategiproces vedr. Esbjerg fortsætter. Der er nedsat en styregruppe til udvikling af
Esbjerg som studieby, hvor bl.a. borgmesteren og AAUs rektor sidder med og arbejder
politisk med problemstillingen. Mogens deltager i en arbejdsgruppe vedr. nye uddannelser. Der er fokus på at involvere og forpligte regionen.
- Uddannelsen ”Industrielt anvendt elektronik” opstartes i Esbjerg sommeren 2019. Der
arbejdes videre med en ny uddannelse i Bioengineering.

11.

Meddelelser fra formanden
Orientering

12.

Eventuelt
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