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0. Mødeinformation 

Sagsfremstilling 

Deltagere: Jens Christian Hedemann Sørensen (formand), Allan Flyvbjerg, Jørgen Frøkiær, Erik Ernst, Kamille Smidt 
Rasmussen, Ask Vest Christiansen, Kim Overvad, Andreas Stavropoulos, Christian Lindholst, Tine Gregersen, Birgitte Lüttge, 
Julie Damgaard Sandahl, Anné Møller-Larsen, Nina Bjerre Andersen, Henrik Hansen, Bente Nyvad, Jørgen Andresen, Majken 
Sand, Anders Roed, Kirsten Brusgård 

 
 
Afbud: Peter Hokland 

 
 
Gæster: Lise Wogensen Bach med oplæg til temaet 

 
Resume 

 



Beslutning 
 
 
1. Tema: Talentudvikling og karriereveje 

Sagsfremstilling 

Prodekan Lise Wogensen Bach kommer med et oplæg om temaet, hvorefter der vil være drøftelse. 

 
 
Formålet er, at Akademisk Råd kommer med input til de konkrete tiltag, der allerede er igangsat eller er under udarbejdelse. 

 
 
Præsentationen, der danner grundlag for oplægget, er oploadet til punktet. 

 
 
Det indstilles: 

 
At 1. Akademisk Råd drøfter temaet på baggrund af oplægget 

 
Resume 

 
Beslutning 

Bilag 

punkt_1_bilag_1 
 
 
2. Til drøftelse: Høring af Strategi for Aarhus Universitet 2013-2020 

Sagsfremstilling 

AU's strategi er sendt i høring med frist den 14. december. 

 
 
På mødet vil strategien blive gennemgået fra start til slut med mulighed for at komme med input. Alle opfordres til at forberede 
kommentarer inden mødet og eventuelt indsætte og dele dem i eDagsorden. 

 
 
På baggrund af drøftelsen på mødet udarbejdes et høringssvar. 

 
 
Det indstilles: 

 
At 1. Akademisk Råd kommer med input til høringssvar til AU's strategi 

 



Resume 

 
Beslutning 

Bilag 

punkt_2_bilag_1 
punkt_2_bilag_2 
 
 
3. Til drøftelse: Udpegning af tre medlemmer af dyrestaldsudvalget 

Sagsfremstilling 

Organiseringen af dyrestaldene på Health ændres pr. 1. januar 2013 for at fremtidssikre fundamentet og rammerne for dyreforsøg 
på fakultetet, som et element i denne reorganisering ændres dyrestaldsudvalgets opgave. Dyrestaldsudvalgets opgave bliver 
fremadrettet at koordinere og følge den overordnede drift og udvikling på området i dialog med forskere og medarbejdere i 
dyrestaldene. 

 
 
Akademisk Råd er blevet bedt om at udpege tre repræsentanter for forskerne til dyrestaldsudvalget. 

 
 
Dekanatet har udpeget Jens Christian Hedemann Sørensen som formand for dyrestaldsudvalget. 

 
 
Det indstilles: 

 
At 1. Akademisk Råd udpeger tre repræsentanter til dyrestaldsudvalget 

 
Resume 

 
Beslutning 

Bilag 

punkt_3_bilag_1 
 
 
4. Til orientering: Ny forretningsorden for Akademisk Råd 

Sagsfremstilling 

Universitetsledelsen har godkendt ny standardforretningsorden for de akademiske råd. Forretningsorden for Akademisk Råd, 
Health, er som følge heraf ændret. 

 
 
Det indstilles: 

 



At 1. den nye forretningsorden tages til efterretning 

 
Resume 

 
Beslutning 

Bilag 

punkt_4_bilag_1 
 
 
5. Til orientering: Valg til institutfora 

Sagsfremstilling 

Fakultetsledelsen har besluttet, at der afholdes valg til institutfora den 19.-20. februar 2013. Det gøres efter det vedtagne 
valgcirkulære, der er oploadet til punktet. 

 
 
Tidsplanen for valget er: 

 

 
Det indstilles: 

 
At 1. Akademisk Råd tager valgdatoen til orientering 

 
 
Resume 

 
Beslutning 

Bilag 

punkt_5_bilag_1 
 
 
6. Til orientering: Budget 2013 

Offentliggørelse af valglister Senest den 3. december 2012 
Frist for indsigelser mod valglisterne Den 17. december 2012 
Endelige valglister offentliggøres Senest den 20. december 2012 
Tidsrum for opstilling af kandidater 20. december 2012 – 14. januar 2013
Offentliggørelse af opstillingslister Senest den 16. januar 2013 
Frist for indsigelser mod opstillede kandidater Den 31. januar 2013 
Meddelelse om eventuelt bortfald af valg Senest den 4. februar 2013 
Offentliggørelse af endelige opstillingslister Senest den 4. februar 2013 
Afholdelse af valg 19.-20. februar 2013 kl. 9.00-16.00 
Optælling af valg Den 21. februar 2013 
Frist for offentliggørelse af valgresultat Den 26. februar 2013 
Frist for klager Den 13. marts 2013 
Nyvalgte tiltræder Den 2. april 2013 



Sagsfremstilling 

Dekanen orienterer mundtligt om budget 2013, der er til endelig godkendelse i universitetsledelsen på deres møde den 3. 
december. 

 
 
Det indstilles: 

 
At 1. orienteringen tages til efterretning 

 
Resume 

 
Beslutning 
 
 
7. Mundtlig orientering ved formanden 

Sagsfremstilling 

Formanden orienterer bl.a. om:  

� Møder i Akademisk Råd 2013 

� Opsamling på høringer/forspørgsler  

» Akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner 

» Redaktionskomité til nyt AU-medie 

� Indstillingsorgan til ny bestyrelsesrepræsentant 

� Rådgivningsgruppe til rektoransættelse 

Det indstilles: 

 
At 1. orienteringen tages til efterretning 

 
Resume 

 
Beslutning 
 
 
8. Til beslutning: Valg af tema til næste møde 

Sagsfremstilling 

Tema til det kommende møde i Akademisk Råd skal besluttes. 

 
 
Det indstilles: 



 
At 1. tema til næste møde vælges 

 
Resume 

 
Beslutning 

Bilag 

punkt_8_bilag_1 
 
 
9. Kommunikation 

Sagsfremstilling 

Drøftelse og beslutning af, hvad der skal kommunikeres i forlængelse af mødet. 

 
Resume 

 
Beslutning 
 
 
10. Eventuelt 

Sagsfremstilling 

 
Resume 

 
Beslutning 
 
 



Tema Stikord til indhold Begrundelse Tema foreslået af 

Forskning 
Overordnet tema 

Medvirke til at udpege fremtidige forskningsprofiler 
(ex. professorater) 

 Julie Sandahl 
Kamille Rasmussen 

Talentudvikling Fokus på internationalisering 
Kursus i forskningsledelse 
Gennemsigtighed i karriereforløb til alle forskere eller 
til udvalgte 

De eksisterende 

informationsorganer og regler kan 

virke som en barriere for et 

udlandsophold 

Julie Sandahl 
Kamille Rasmussen 

Internationalisering Konkrete retningslinjer 
Hvad skal være på engelsk? 
Kan alt holdes på engelsk? 
Inviter nogle fra BSS 

Hvorfor vil vi have 

internationalisering? 

Det fylder meget i strategien, men 

er ikke konkretiseret 

N.N. 

Internationalisering   N.N. 
Strategi Implementering af strategiske strukturer 

Videndelings indplacering 
Orientering 

Monitorering 

Indflydelse 

Ask 
kim 

Økonomi Budget, prioritering 
Sammenhæng med strategi 

Grundlag for praktisk strategi Ask 
Kim 

Tværfaglighed Hvorfor 
Hvordan 

 Ask 
Kim 

Rekruttering til teoretiske 
indstillinger 

Hvordan bliver det attraktivt for medicinske 
kandidater? 
Hvor tidligt skal de ”fanges”? 

Viden om, hvad der er fornuftig 

viden for en læge 

Birgit Lüttge 
Anne Møller-Larsen 

Fagligt ansvar de enkelte 
fagområder 

Er det ”lærestolsprofessorerne” på de tidligere 
institutter? 

Hvordan opnår man integrering 

og hvordan opretholder man 

samtidig tilstrækkelig faglighed? 

Birgit Lüttge 
Anne Møller-Larsen 

Kvalitet i uddannelser Er det klart hvilke aftagere der er, og at 
uddannelserne er relevante herfor 
Hvad tænker ”fakultetet” = AR om udvikling af nye 
uddannelser? 
Hvordan sikrer vi at undervisningsopgaver er 
meriterende? 

Det er et mål for Health – AR kan 

kvalificere debatten 

N.N. 

Hvordan opnår vi mere 
tværfaglighed? 

Kanaler for Health-ansatte til at finde nye 
samarbejdspartnere på de andre hovedområdet 

 N.N. 

Branding af Fakultetet 
internt/eksternt 

Evt. oplæg ved kommunikationschef Ulla Krag 
Hjemmesider 

 N.N. 

Temaforslag til møder i Akademisk Råd fra mødet den 13. juni punkt_8_bilag_1



Karriereveje Lise Wogensen Bach (oplæg)  N.N 
”Aktivitetsbaseret 
budgetmodel” 

Hvordan skal den fungere? 
Hvilken betydning for den på institut- og 
gruppeniveau? 

 Majken Sand  
Jørgen Andersen 
Birgitte Lüttge 

De nye byggerier på Health Hvilken indflydelse får de for institutterne og 
forskningsgrupperne? 
Vil den forventede fraflytning fra matriklen på 
Nørrebrogade give nye muligheder for Health? 

 Majken Sand  
Jørgen Andersen 
Birgitte Lüttge 

Den nye studieordning på 
medicinstudiet og 
implementering af 
denne/evaluering af 
implementering 

  Majken Sand  
Jørgen Andersen 
Birgitte Lüttge 

Hjemmeside for ansatte PURE eller hvad? 
Orientering fra en ekspert 

 Peter Hokland 

Health’s core-faciliteter Profilering af dem (hjemmesideekspert kan komme 
med) 

 Peter Hokland 

Fælles seminar for de 
Akademiske Råd 

  Peter Hokland 

 

Temaforslag til møder i Akademisk Råd fra mødet den 13. juni punkt_8_bilag_1
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Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 

Valgcirkulære, Institutfora, Health 
Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus 

Universitet 

Valgcirkulæret er fastsat i henhold til Aarhus Universitets vedtægt af 21. juni 2012 

Valgcirkulæret er gældende for Institut for Klinisk Medicin, Institut for Biomedicin, Institut for 

Folkesundhed, Institut for Odontologi, Institut for Retsmedicin og Skolen for klinikassistenter, tandplejere 

og kliniske tandteknikere (SKT). 

Kapitel 1 

Generelle regler om valgenes afholdelse 

1.1 

I henhold til valgcirkulæret foretages der valg en gang årligt til institutfora og skoleforum på institutterne 

henholdsvis skolen på Health. 

1.2 

Personer, der falder indenfor en valggruppe, er stemmeberettigede og valgbare indenfor deres valggruppe. 

1.3 

Valgene afholdes som papirvalg. 

Kapitel 2 

Tidsfrister 

2.1 

Fakultetet fastsætter tidspunktet for det årlige valg, så det afholdes samtidig ved de fem institutter og 

skolen. 

  

Valgcirkulære institutfora Health punkt_5_bilag_1
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Valgcirkulære, Institutfora - Side 2 af 5 

2.2 

Der er fastsat følgende frister i forbindelse med afholdelse af valg: 

Frist for offentliggørelse af tidspunkt for valg Minimum tre måneder før valgdag 

Offentliggørelse af valglister Cirka 2½ måneder før valgdag 

Frist for indsigelser mod valglisterne Cirka ni uger før valgdag og minimum ti dage efter 

offentliggørelse af valglister 

Endelige valglister offentliggøres Cirka syv uger før valgdag 

Tidsrum for opstilling af kandidater 4-7 uger før valgdag, efter offentliggørelse af 

valglisterne og minimum i en periode på to uger 

Offentliggørelse af opstillingslister Minimum fire uger før valgdag 

Frist for indsigelser mod opstillede kandidater Minimum 16 dage før valgdag og minimum 10 dage 

efter offentliggørelse af opstillingslister 

Meddelelse om eventuelt bortfald af valg Minimum to uger før valgdag og samtidig med 

offentliggørelse af de endelige valglister 

Offentliggørelse af endelige opstillingslister Minimum to uger før valgdag 

Afholdelse af valg Valgdag* 

Optælling af valg Umiddelbart efter valgdag 

Frist for offentliggørelse af valgresultat Maksimum en uge efter valgdag 

Frist for klager Tre uger efter valgdag 

Nyvalgte tiltræder Minimum en måned og maksimum to måneder efter 

valgdag 

* Valgdagen skal ikke forstås i snæver forstand. Det er tilladt at holde åbent for stemmeafgivning over flere dage. 

I den konkrete planlægning tages der højde for helligdage og andet, så fristerne fastsættes rimeligt. 

2.3 

Ved offentliggørelse af valgdag offentliggøres samtidig datoerne på de forskellige frister i forbindelse med 

afholdelse af valg samt præcise angivelser af, hvem man kan rette henvendelse til ved indsigelser mv. 

Kapitel 3 

Valggrupper og -perioder 

3.1 

Retningslinjerne for sammensætning af foraene er: 

• Forummet må maksimalt have 25 medlemmer 

• Institutlederen er formand for forummet 

• Der skal være repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-

studerende, det teknisk-administrative personale og studerende 

Den konkrete sammensætning af de enkelte institutfora henholdsvis skoleforum fastsættes af institut-

/skolelederen og godkendes af dekanen. 

3.2 

På baggrund af retningslinjerne for sammensætning er der følgende valggrupper: 

Valgcirkulære institutfora Health punkt_5_bilag_1
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Valgcirkulære, Institutfora - Side 3 af 5 

1. Videnskabelige medarbejdere, der er omfattet af ministeriets notat om stillingsstrukturen for 

videnskabeligt personale, undtaget de ph.d.-studerende 

2. Teknisk-administrative medarbejdere 

3. Ph.d.-studerende, såvel ansatte som ikke-ansatte 

4. Prægraduate studerende 

Enkelte personer vil tilhøre to kategorier, f.eks. være både studerende og ph.d.-studerende. De vil være 

valg- og stemmeberettigede i begge kategorier. Det er dog ikke muligt at blive valgt som repræsentant for 

mere end én valggruppe. 

3.3 

Repræsentanter for valggruppe 1 og 2 vælges for en periode på 3 år med løbende udskiftning, således at en 

tredjedel er på valg årligt med mulighed for genvalg, såfremt de genopstiller. 

Ved forummets første møde aftaler medlemmerne, hvilke repræsentanter der er på valg efter henholdsvis 

et, to og tre år, hvorefter det kører efter den aftalte kadence med en tredjedel på valg årligt. 

Repræsentanter for valggruppe 3 og 4 vælges for en periode på ét år. 

3.4 

Det er muligt for institutterne henholdsvis skolen at inddele valggrupperne yderligere med henblik på en 

fordeling mellem forskellige repræsentationsområder. 

Kapitel 4 

Valglister og kandidatopstilling 

4.1 

Institut-/skolesekretariatet udarbejder valglister i samarbejde med HR. Hver stemmeberettiget anføres 

med navn og valggruppe. 

Valglisterne offentliggøres på hjemmesiden, og der er mulighed for at gøre indsigelserne mod fejl. I 

sådanne tilfælde skal man rette henvendelse til institut-/skolesekretariatet. 

4.2 

Opstilling af kandidater sker ved henvendelse til institut-/skolesekretariatet indenfor den angivne periode. 

Det er ikke muligt at indgå i liste- eller valgforbund. 

4.3 

De ph.d.-studerendes tilhørsforhold til et bestemt institut bestemmes af deres hovedvejleders 

tilhørsforhold. Institutsekretariatet udarbejder valglister på baggrund af lister fra ph.d.-skolen. 

4.4 

På fakultetsniveau etableres et valgudvalg, som benævnes HE-valgudvalget, bestående af to prodekaner og 

en rådgiver fra dekansekretariatet. Valgudvalget træffer afgørelse i alle spørgsmål om valgets 
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Valgcirkulære, Institutfora - Side 4 af 5 

tilrettelæggelse på fakultetet og herunder spørgsmål, hvor der er uenighed mellem en enkelt person og 

instituttet om, hvorvidt vedkommende hører hjemme på en given valgliste. Udvalget har kompetence til at 

træffe endelig afgørelse i forbindelse med klager. 

Kapitel 5 

Afstemning 

5.1 

Er der indenfor et valgområde ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, bortfalder afstemningen. 

Dette bekendtgøres i så fald samtidig med offentliggørelse af de endelige opstillingslister. 

5.2 

Valget afholdes som papirvalg. Dekansekretariatet udarbejder en fælles skabelon til stemmeseddel, der 

anvendes ved valgene. 

5.3 

Stemmeoptælling foregår offentligt, så snart stemmeafgivningen er afsluttet. 

Institut-/skolelederen vælger, hvem der skal lede stemmeoptællingen. Den eller de udpegede personer 

benævnes valgudvalget. 

Valgudvalget afgør, om en stemmeseddel er gyldig eller ej. 

En stemmeseddel er ugyldig, når: 

• det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken kandidat der er stemt på 

• det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret af institut-/skolesekretariatet, fordi den 

adskiller sig fra de øvrige stemmesedler i form af kvalitet, typografi eller andet 

• der er givet stemmesedlen et særpræg 

Såfremt en stemmeseddel afvises som ugyldig anføres grunden hertil. 

Papirstemmerne opbevares, indtil klagefristen er udløbet. 

Kapitel 6 

Valgresultatet 

6.1 

Valgudvalget udarbejder valgprotokol. 

Valgprotokollen skal for hvert valg indeholde: 

• Navne på alle opstillede, og stemmefordelingen mellem kandidaterne 

• Navne på alle valgte medlemmer af forummet på baggrund af valget 

Valgcirkulære institutfora Health punkt_5_bilag_1
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Valgcirkulære, Institutfora - Side 5 af 5 

• Antal afgivne stemmer 

• Antal gyldige og ugyldige stemmer, sidstnævnte med angivelse af begrundelse for ugyldighed 

6.2 

Ved stemmelighed trækker institutlederen offentligt lod om, hvilken kandidat der får plads i forummet. 

6.3 

Resultatet af valgene offentliggøres på hjemmesiden snarest muligt og senest en uge efter valgets 

afholdelse. 

6.4 

Det er muligt at klage indtil tre uger efter valgets afholdelse. 

Klage indgives skriftligt til institut-/skolelederen. 

Institut-/skolelederen inddrager instituttets og eventuelt fakultetets valgudvalg i behandling af klagen, 

inden han/hun træffer afgørelse. 

Hvis der gives medhold i en klage, og det direkte berører andre stemmeberettigede, skal de informeres, og 

de skal have minimum fem hverdage herefter til at indgive en klage. 

6.5 

Såfremt klager ikke giver anledning til andet, så betragtes valget som afgjort tre uger efter afholdelse. HE-

valgudvalget godkender valget endeligt. 

6.6 

Forummets sammensætning er endelig. 

Såfremt et medlem i valgperioden forlader forummet, vil pladsen være tom frem til næste valg, hvor der 

vælges en ny repræsentant. Tilsvarende er eventuelle pladser, hvor der ikke opstilles kandidater, tomme 

frem til næste valg. 

Tomme pladser indgår i alle valg, også i de tilfælde hvor et medlem har forladt sin plads midt i en flerårig 

valgperiode. 

Repræsentanter vælges til tomme pladser i den periode, der resterer for pladsen. Det vil f.eks. sige, at hvis 

der et år ikke vælges en repræsentant til en treårig plads, så er pladsen på valg til det efterfølgende år for 

en toårig periode. 

Institutforummet beslutter på det første møde efter et valg, hvilke repræsentanter, der eventuelt er valgt 

for en periode på mindre end tre år. Det vil f.eks. være tilfældet for flertallet af medlemmerne ved det 

første valg (en tredjedel er på valg om ét år, en tredjedel om to år og den sidste tredjedel om tre år), 

ligesom det vil være tilfældet, hvis der er udskiftning undervejs i en valgperiode som i afsnittet herover. 
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Kommissorium for Dyrestaldsudvalg, Health 

Formål 
Formålet med udvalgets arbejde er at sikre sammenhæng på tværs af fakultetets dyrestalde, der er organiseret 

under henholdsvis Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin, med henblik på at sikre høj 

standard for dyreforsøg ved Health. 

Dyrestaldsudvalget koordinerer og følger den overordnede drift og udvikling på området i dialog med 

forskere, medarbejdere i dyrestaldene, Dyreforsøgstilsynet m.fl. Udvalget arbejder selvstændigt indenfor 

rammerne af kommissoriet, det vil sige med at løse de opgaver, der er beskrevet nedenfor. Den samlede 

opgaveløsning skal sikre et solidt fundament og gode rammer for dyreforsøg på Health. Dekanatet involveres 

dog i principielle sager med mere vidtrækkende konsekvenser. F.eks. handler udvalget altid efter 

forudgående inddragelse af dekanatet ved spørgsmål af særlig betydning for fakultetets forskning. Dekanatet 

kan give opgaver til udvalget. 

Opgavebeskrivelse 
Udvalget har følgende overordnede opgaver: 

• Sikre høj kvalitet af driften 

Udvalget skal sikre stabil drift af høj kvalitet i alle dyrestalde gennem: 

o Fælles vejledninger for arbejdsgange, standarder for dyrevelfærd mv. 

o Ønsker og behov fra brugerne bl.a. på et årligt brugermøde, hvor udvalget inviterer alle 

brugere af dyrestaldene 

o Retningslinier for adgang og prissætning i forhold til interne (henholdsvis instituttet, fakultetet 

og universitetet) og eksterne (offentlige og private) brugere 

o Principper for dyreforsøg i forhold til forskningsværdi 

 

• Sikre høj grad af koordinering  

Udvalget har til opgave at koordinere via: 

o Gensidig information om tiltag i én stald eller på ét institut, der kan optimere driften, udvikle 

arbejdsgange eller andet, så sådanne tiltag eventuelt kan udbredes. 

o Opfølgning på tilsynsrapporter fra Dyreforsøgstilsynet. Alle rapporter videreformidles til 

udvalget, der som et fast punkt på dagsordenen følger op på de tilsyn, der har været siden 

sidste møde med henblik på, om der er anmærkninger, der giver anledning til tiltag, der også 

skal iværksættes i andre stalde. 

 

• Sikre udvikling af området  

Udvalget skal bidrage til udvikling ved: 

o At udtale sig f.eks. til dekanatet eller fakultetsledelsen om den hensigtsmæssige brug af 

dyreforsøg og staldfaciliteterne og herunder om prioritering af indsatsen og ressourcerne. 

o At følge udviklingen i politiske strømninger, lovgivning, forskningsmæssige resultater og 

anden ny viden indenfor dyreforsøg. Herunder er det også udvalgets opgave, når der sendes 

love, bekendtgørelser og andet vedrørende dyreforsøg i høring, at udarbejde et grundlag for 

dekanatets svar/bidrag til AU’s svar. 
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o At være ansvarlig for udvikling og udbud af kompetenceudvikling såsom dyreforsøgskurser til 

ph.d.-studerende, post.docs m.fl. 

Sammensætning 
Udvalget er sammensat af: 

• Formand (udpeget af dekanatet) 

• Tre repræsentanter for forskerne (udpeget af Akademisk Råd) 

• Institutlederne for Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin 

Som observatører på udvalgets møder deltager: 

• De to ansvarlige dyrlæger fra henholdsvis Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin 

• De to driftsledere fra henholdsvis Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin 

Dekansekretariatet varetager sekretariatsopgaven. 

Mødefrekvens 
Udvalget mødes fast fire gange årligt og kan desuden indkaldes efter behov. 

Ansvar 
Udvalget refererer til dekanatet, Health 

Organisering 

Health’s organisation vedrørende dyrestalde og dyreforsøg er: 

 
 

Institutlederen for Biomedicin har ledelsesansvar for stalddriften og forsøg udført ved dyrestaldene i 

universitetsparken. Dette uanset hvilken instituttilknytning eller anden tilknytning, som brugerne har. 

 

Tilsvarende har institutlederen for Klinisk Medicin ledelsesansvar for stalddriften og forsøg udført ved 

dyrestaldene tilknyttet Institut for Klinisk Medicin (ved Health, men udenfor universitetsparken). Dette også 

uanset hvilken instituttilknytning eller anden tilknytning, som brugerne har. 

 

Det daglige ansvar bæres af driftsledere og dyrlæger. Dyrestaldenes personale refererer til driftslederen. 
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Driftslederen og dyrlægen ved Institut for Biomedicin har for øjeblikket ansvar for følgende dyrestalde: 

� Dyrestalden i Bartholinbygningen, Wilhelm Meyers Allé 4, 8000 Aarhus C 

� Dyrestalden i 1170, Ole Worms Allé 3, 8000 Aarhus C 

� Dyrestalden i 1160, Ole Worms Allé 4, 8000 Aarhus C 

� Dyrestalden i 1234, Wilhelm Meyers Allé 3, 8000 Aarhus C 

 

Driftslederen og dyrlægen ved Institut for Klinisk Medicin har for øjeblikket ansvar for følgende 

dyrestalde: 

� Påskehøjgaard, Hvidbjergvej 21, 8280 Trige 

� Dyrestaldene, AUH Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N 

� Forskningslaboratoriet, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Bygning 9A, kælderen, Tage-

Hansensgade 2, 8000 Aarhus C 

� Dyrestalden på Psykiatrisk Hospital, AUH Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov 

� Eksperimentel Onkologi, Nørrebrogade 44, Bygning 5, 2. sal, 8000 Aarhus C 

� PET centeret, Bygning 10, kld., Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C 

� DNC huset, Bygning 10, 2. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C 
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TALENTUDVIKLING, SUNDHEDSVIDENSKAB 

Ole Steen Nielsen, Prodekan for  Forskning 

Lise Wogensen Bach, prodekan for talent, ph.d.-skoleleder 
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HVORFOR? 

› Excellent forskning kræver excellente forskere 

 

› Sundhed for alle – også globalt - kræver excellente forskere 

 

› Vækst – også globalt – kræver excellente forskere og højt vidensniveau 

2 
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HVORDAN? 

› Målrettet rekruttering  

 

› Fokuseret talentudvikling 

 

› Kritisk masse i rekrutteringsgrundlaget 
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TALENTBEGREBET – TIL DISKUSSION 

5 

Medfødte 

evner 

Erhvervede 

kompetencer 

Drivkraft: 
Nysgerrighed, 

vilje, lyst 

Miljø 

Organisation 
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MILJØ SOM DRIVKRAFT FOR TALENTET 

 

› Vejledning 

 

› Interaktion med ligesindede 

 

› Opbakning, anerkendelse 

 

› Tydelige rollemodeller 

 

› Udfordringer 

 

› Diversitet (discipliner, faglig baggrund, forskningsfelter, sektorer, international) 

 

› Professionel organisation 

Íde rigdom 

Kreativitet 

Dynamik 
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Rekruttere de største talenter fra ind- og udland 

Sikre tydelige og sammenhængende karriereveje 

Styrke kvaliteten i forskeruddannelsen 

 
   

 

HVAD VIL VI SÅ DE NÆSTE ÅR? 

(strategi 2013-2020) 
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REKRUTTERE DE STØRSTE TALENTER FRA 
IND- OG UDLAND 

› Åbne, internationale opslag 

 

› Screening stipendier 

 

› Double degree 

 

› Udvikling af strategiske/formelle partnerskaber 

›   Site-visit - vækstlaget 

›                Seed money 

 

› Joint degree 

 

› Buttom-up versus Top-down 

 

›               
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STYRKE KVALITETEN I 
FORSKERUDDANNELSEN 
 
› KVALITETSSIKRING AF OUT-PUT (skal dokumenteres) 

 

› Høj international kvalitet i ph.d.-projektet 

 

› Krav til udformning af afhandlingen opfyldes 

› Oversigt 

› Publicerede artikler 

› Omfang  

 

› Eftertragtede ph.d.’er 

› Beskæftigelsesgrad 

› Beskæftigelsessted (International/National, akademia, virksomhed) 

› Type af beskæftigelse (forskning, ledelse, andet) 
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STYRKE KVALITETEN I 
FORSKERUDDANNELSEN 
 

› KVALITETSSIKRING AF INDGANGSKRAV (skal dokumenteres) 

 
› Stærkt videnskabeligt indhold i ph.d.-projekt 

 

› Talentfulde og engagerede kandidater (vurdering af kvalifikationer og andel i udformning 

af projektet) 
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STYRKE KVALITETEN I 
FORSKERUDDANNELSEN 

› KVALITESTSIKRING AF INPUT (Skal dokumenteres) 
 

› Bredt og varieret udbud af kurser med højt fagligt niveau 

 

› Kvalificeret vejledning og supervision 

 

› Internationaliserede og mobile 

 

› Dygtige undervisere og formidlere  

 

› Inddragelse i et videnskabeligt miljø 

 

› Karriererådgivning 
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STYRKE KVALITETEN I 
FORSKERUDDANNELSEN 
 

› KVALITETSSIKRING AF ORGANISATION  (skal dokumenteres) 

 

› Stærkt videnskabeligt miljø med international profil 

 

› Sikring af fremdrift i ph.d.-projekter 

 

› Sikring af fremdrift i formidling, kursus, mobilitet, karriereplanlægning 

 

› Uvildig evaluering af ph.d.-uddannelserne 

 

 

› (NB: midtvejs fremlæggelse!) 
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TYDELIGE OG SAMMENHÆNGENDE 
KARRIEREVEJE 
 

› Operationalisering af talentbegrebet* 

› Etablering af ph.d.-karriererådgivningsfunktion i samarbejde med 

karrierecenter       

› Karriererådgivningspanel 

› Udvikling af HE tenure-track/PEGASUS 

› Flexible karriereforløb med region og virksomheder (pre-graduat, ph.d., 

post.doc) 
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• Operationalisering af talentbegrebet*; 

• Tydelige krav til kvalifikationer ved indgang 

 

• Tydelige krav til opnåede kvalifikationer ved 

udgangen af: Forskningsår, ph.d., post.doc, lektor 

 

• Hvilke aktiviteter skal kandidaten gennemgå for at 

komme op ad karrierestigen? 

 

 

Uddybende forhold: 
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FÅ 

Ph.d. 

Post.doc 

Lektor 
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• Operationalisering af talentbegrebet*; 

• Tydelige krav til kvalifikationer ved indgang 

 

• Tydelige krav til opnåede kvalifikationer ved 

udgangen af: Forskningsår, ph.d., post.doc, lektor 

 

• Hvilke aktiviteter skal personen gennemgå for at 

komme op ad karrierestigen? 

 

 

Uddybende forhold: 
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Ph.d. 

Post.doc 

Lektor 

Kursusblok1 

Kursusblok 2 

Kursusblok 3 

Mobilitet 

Øvrige 

(formaliserede) 

aktiviteter 

Mobilitet 

Øvrige 

(formaliserede) 

aktiviteter 

FÅ 
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TENURE-TRACK 

18 

Kriterier (til fremtidig disussion):  

Indgang 

Oprykning 

Input 
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KVALIFIKATIONER! 

› PERSONLIGE 

 

› AKADEMISKE 

 

› ORGANISATORISKE 

19 
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….og hvad så med ‘gender’? 

Fighting Stereotypes 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! 
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AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Akademiske Råd 

Tværgående fora 

Hovedsamarbejdsudvalget 

Studenterrådet 

Frit Forum  

Konservative Studenter  

Grønt AU 

Dekanerne  

 

Høring vedr. Aarhus Universitets Strategi 2013-2020 

Udkast til Aarhus Universitets strategi 2013-2020 sendes hermed i høring, så strate-

giens indhold kan blive diskuteret i relevante udvalg, råd og fora. Universitetsledelsen 

ønsker derved at brede strategidiskussionen ud på universitetet. Efter høringen vil 

strategien blive revideret og fremlagt for Aarhus Universitets bestyrelse den 27. fe-

bruar 2013.  

 

Den nuværende strategi for Aarhus Universitet udløber ved udgangen af 2012. Derfor 

har universitetsledelsen igangsat en proces med henblik på udarbejdelse og vedtagel-

se af en strategi for 2013 til 2020. Det vedlagte udkast til strategi er en fokusering og 

skærpelse af den igangværende kurs. Grundlaget for udkastet er således det omfat-

tende strategiarbejde på institutter, hovedområder og i de tværgående kerneaktivite-

ter for forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling.  

 

Frist for indsendelse af høringsvar er den 14. december 2012 og skal sendes til rek-

tor@au.dk. Vær venligst opmærksom på, at udkast til strategi i en engelsksproget 

version eftersendes i næste uge. Eventuelle spørgsmål vedr. strategiprocessen og -

indholdet kan rettes til prorektor Søren E. Frandsen på sef@adm.au.dk eller 

87152032.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Lauritz B. Holm-Nielsen  

Rektor 
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Aarhus Universitet 

Strategi 2013-2020 

 

 

Aarhus Universitet stræber efter  

at være et toneangivende globalt orienteret universitet  

med et stærkt samfundsengagement,  

der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 
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Forord 

Aarhus Universitet ønsker at være et toneangivende globalt orienteret universitet, der gennem fremra-

gende forskning og uddannelse af dimittender med eftertragtede kompetencer fremmer samfundsud-

viklingen, nationalt og internationalt.  

Efter fusionerne satte Aarhus Universitet i 2008 en ny kurs for den videre udvikling. Visionen var at til-

høre eliten af universiteter og være en væsentlig bidragyder til samfundsudviklingen. I 2010 tog univer-

sitetet et skridt videre med en omfattende faglig udviklingsproces, der skabte rammerne for en bedre 

udnyttelse af hele universitetets faglige bredde og alle dets kompetencer.  

Strategi 2013-2020 skærper Aarhus Universitets igangværende udvikling. En udvikling, der er båret af 

såvel stærke fagdiscipliner som interdisciplinaritet, forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet og med 

ekstra udfordringer til særligt motiverede og kvalificerede studerende samt et intensiveret fokus på in-

ternationalisering i de fire tværgående kerneaktiviteter: forskning, uddannelse, talentudvikling og vi-

denudveksling. Aarhus Universitet bygger dermed videre på de resultater universitetet allerede har op-

nået.  

Konkurrencen om forskningsmidler og talenter vil blive mere intensiv i strategiperioden. Derfor har 

Aarhus Universitet fastsat ambitiøse mål, der vil skærpe universitetets profil blandt verdens bedste uni-

versiteter.  

Strategien er blevet til i en proces med input fra medarbejdere på alle niveauer og i alle faser af forløbet. 

Grundlaget for denne strategi er således det omfattende arbejde på institutter, hovedområder og i de 

tværgående kerneaktiviteter.  

Strategien sætter de overordnede rammer for det konkrete strategiarbejde og den skal efterfølgende ud-

foldes med respekt for den forskellighed, der også karakteriserer Aarhus Universitet. På den baggrund 

vil strategien blive udmøntet i handleplaner i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere til imple-

mentering i det daglige arbejde med at indfri Aarhus Universitets vision for 2020.  
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Vision:  

Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret 

universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, 

vækst og velfærd.  

 

 

Mission:  

Aarhus Universitet er et fagligt bredt forskningsintensivt universitet, der 

skaber og deler viden.  

 

 

Værdier: 

Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna 

Carta. Forskningsfrihed, uafhængighed, fordybelse, nysgerrigt og kritisk 

samspil med omverdenen er derfor grundlæggende værdier for universite-

tet. 

 

 

Motto: 

Solidum petit in profundis 

  

Strategi 2013-2020 - høring punkt_2_bilag_2



 
 
  Strategi 2013-2020 

5 
 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Aarhus Universitets udgangspunkt  

Aarhus Universitetets strategi 2013-2020 skærper universitetets igangsatte kurs. Den markerer en klar 

profil, der både fastsætter ambitiøse mål og tager afsæt i de eksisterende styrker, som fortsat skal gøre 

universitetet i stand til at løfte sin rolle, som en af de vigtigste institutioner i udviklingen af vidensam-

fundet. Aarhus Universitet vil i strategiperioden styrke og tydeliggøre universitetets profil som et fagligt 

bredt og forskningsintensivt universitet, der prioriterer sit samfundsmæssige ansvar højt og bidrager til 

at finde løsninger, der imødegår de samfundsmæssige udfordringer.  

Universiteternes rolle i samfundet er styrket i takt med, at både det danske og det globale samfund i 

stadig større omfang efterspørger viden og kunnen. Samfundet stiller berettigede krav om, at universite-

terne påtager sig opgaven som grundpille i vidensamfundet. Det indebærer, at universiteterne også i 

fremtiden uddanner internationalt konkurrencedygtige dimittender på alle niveauer samt leverer forsk-

ning og forskningsbaseret viden til udvikling af samfundet. Universiteterne skal samtidig kunne agere i 

og drage fordel af det forstærkede behov for internationalt samarbejde og den stigende globale mobili-

tet. 

Aarhus Universitet har et godt udgangspunkt for at leve op til netop det. Det er et stærkt og moderne 

universitet, der på kort tid er rykket op i top 100 blandt verdens næsten 20.000 universiteter. Universi-

tetet har siden 2006 omtrent fordoblet både studentertallet, antallet af ph.d.-studerende og omsætnin-

gen. Aarhus Universitets organisation faciliterer denne udvikling og giver medarbejdere og studerende 

mulighed for både faglig fordybelse, samarbejde på tværs og for at udnytte flere faglige synergier.  

Aarhus Universitet har udviklet en organisation, hvori man fortsat kan finde samtlige klassiske viden-

skabelige genstandsområder, natur-, kultur, samfunds- og sundhedsvidenskaberne, og hvor de fire ker-

neaktiviteter forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling er ligeværdige og tværgående 

aktiviteter med hver deres ledelses- og medarbejderfora. Strategien bygger på de muligheder for samar-

bejde, som denne organisering på tværs giver mulighed for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremragende forskning er fundamentet for universitetets øvrige aktiviteter og danner sammen med ud-

dannelse, talentudvikling og videnudveksling et sammenhængende og moderne universitet 
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Udgangspunktet er således godt og med kvalitet som grundlag. I alle Aarhus Universitets aktiviteter øn-

sker universitetet at anvende sin styrke til at kombinere netop den grundlæggende kvalitet med stimule-

rende og udfordrende muligheder for de største talenter. Derfor sætter universitetet særligt fokus på tre 

overordnede strategiske mål, der er rammesættende for hele strategien og går igen i alle universitetets 

kerneaktiviteter. Der er særligt fokus på interdisciplinær uddannelse og forskning, baseret på stærke 

fagdiscipliner og samfundsengagement, uddannelser af høj kvalitet og talentudvikling af særligt moti-

verede og kvalificerede studerende samt styrkelse af universitetets internationale kapacitet.  

Alle tre fokusområder vil medvirke til at skærpe universitetets profil og strategiske kurs og gøre det rea-

listisk, at universitetets resultater kan berettige til en fremtidig placering i top 50 blandt verdens univer-

siteter.  
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Vision  

Aarhus Universitet har et stærkt samfundsengagement og ønsker at styrke bidraget til samfundets ud-

vikling, vækst og velfærd. Universitetet er i åbent og innovativt samspil med både det nationale og det 

internationale samfund og er en central vækstdynamo og innovationspartner, der skaber økonomisk, 

kulturel og social værdi. 

Stærke fagdiscipliner skal kombineres i nye interdisciplinære samarbejder, der skal bidrage til at finde 

løsninger, der imødegår de samfundsmæssige udfordringer. Udfordringerne er komplekse og går på 

tværs af grænser, sektorer og faglige skel. Løsningerne skal derfor findes i et samarbejde på tværs af de 

videnskabelige discipliner. Der skal skabes flere forskningsmæssige nybrud, og universitetets studeren-

de skal uddannes til at tænke og agere på tværs af fagene.  

Den globale konkurrencesituation er med til at sætte rammerne for universitetets muligheder. Universi-

tetets deltagelse i konkurrencen om de bedste talenter blandt studerende og forskere skal skærpes, så 

der bliver større international cirkulation af talent på alle niveauer. Universitetet skal gå forrest i etable-

ring af en forskningsinfrastruktur, der giver forskningen de bedste rammer og tiltrækker topforskere fra 

det internationale forskersamfund. Uddannelserne og undervisningsmiljøerne skal fortsat internationa-

liseres, så kulturel diversitet bliver en styrke.  

Herved forstærker Aarhus Universitet sin position som et toneangivende globalt universitet med gen-

nemslagskraft og med mulighed for at præge udviklingen i international forsknings- og uddannelsespo-

litik. 

Fremragende forskning er fundamentet for alle universitetets aktiviteter og danner sammen med de 

forskningsbaserede uddannelser grundlaget for universitetets virksomhed og formål. Aarhus Universi-

tet ønsker at sikre både bredde og dybde i forskning og uddannelse og ønsker samtidig at skabe optima-

le rammer for talentudvikling af særligt motiverede og kvalificerede studerende, der gennem ekstra in-

tellektuelle udfordringer bliver i stand til at udfylde alsidige nøglepositioner i det danske og internatio-

nale samfund. Kombinationen af grundlæggende kvalitet og fokus på talentudvikling fordrer et stærkt 

universitet og er helt afgørende for universitetets konkurrencesituation og bidrag til samfundsudviklin-

gen. 

Visionen for Aarhus Universitet samler målene for de fire kerneaktiviteter. De danner hver for sig og 

sammen grundpillerne i arbejdet med at indfri visionen og skabelsen af fremtidens Aarhus Universitet.  

Mission og værdigrundlag  

Aarhus Universitets mission er at skabe og dele viden gennem den faglige bredde, fremragende forsk-

ning, uddannelse af dimittender med eftertragtede kompetencer og et innovativt samspil med det omgi-

vende samfund. Ved at bringe den nyeste viden i anvendelse tager Aarhus Universitet medansvar for 

samfundets udvikling, imødekommer dets berettigede krav og bidrager til fortsat udvikling, vækst og 

velfærd.  

Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Universitetet værner om 

den enkeltes forskningsfrihed og ønsker at bevare og udvikle en kultur, der fremmer samarbejde, kritisk 

dialog og nysgerrig og uafhængig søgen efter ny viden og erkendelse.  
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Visionen for Aarhus Universitet samler universitetets mission, værdier, strategiske målsætninger og 

forudsætninger.  
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Forskning 

Fundamentet for alle aktiviteter på Aarhus Universitet er forskning af højeste kvalitet. Det er derfor helt 

afgørende for universitetets videre udvikling at skabe de bedst mulige rammer og arbejdsvilkår for for-

skerne. Frihed og tid til at fordybe sig fagligt er grundlaget for forskningsmæssige nybrud, både gennem 

stærke fagdiscipliner og interdisciplinært samarbejde. Samtidig er adgangen til attraktiv og moderne 

forskningsinfrastruktur meget væsentlig for at skabe de forskningsmæssige nybrud, der er forskernes og 

universitetets ambition. Aarhus Universitet ønsker at sikre forskerne de bedste muligheder for at styrke 

fagdisciplinerne og forøge det interdisciplinære samarbejde, og således give forskerne optimale betin-

gelser for at bidrage til at finde løsninger, der imødegår de store samfundsmæssige udfordringer.  

Udgangspunkt 

Aarhus Universitet har skabt sig en position blandt de førende forskningsuniversiteter i Europa. På de 

internationale ranglister placerer universitetet sig blandt de 100 bedste i verden. En lang række af uni-

versitetets fagområder har gennem en årrække præsteret forskningsresultater, der viser sig markant i 

bibliometriske målinger over forskningens gennemslagskraft. En opgørelse viser, at forskningen ved 

Aarhus Universitet citeres 45 % mere end verdensgennemsnittet og mange forskere har vundet nogle af 

forskningens mest eftertragtede priser og bevillinger.  

Strategiske målsætninger 

Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite 

Forskernes kompetencer og muligheder for udvikling er afgørende for forskningens kvalitet. For at fast-

holde og udbygge positionen som et førende internationalt universitet ønsker Aarhus Universitet derfor 

at udvikle forsknings- og forskningsledelsestalentet blandt forskerne og at være en attraktiv samar-

bejdspartner og arbejdsplads for topforskere både nationalt og internationalt. Derfor udvikler og vedli-

geholder universitetet kreative og inspirerende fagdisciplinære og interdisciplinære forskningsmiljøer 

på hele universitetet. Derudover går Aarhus Universitet målrettet efter at have unikke og moderne 

forskningsinfrastrukturer. De er en vigtig forudsætning for, at forskerne kan udføre fremragende forsk-

ning, og en vigtig konkurrenceparameter for at tiltrække førende forskere og samarbejde med de bedste 

forskningsmiljøer fra ind- og udland. 

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Styrke forskningsmiljøerne og dynamisk støtte de fremmeste forskningsgrupper 

 Sætte fokus på og støtte udvikling af god forskningsledelse  

 Sikre attraktive og unikke forskningsinfrastrukturer  

 

Tiltrække flere eksterne bevillinger  

Fra et stærkt udgangspunkt vil Aarhus Universitetet i de kommende år forhøje den forskningsmæssige 

kvalitet og aktivitet. For at indfri denne ambition, er det en afgørende forudsætning, at universitetet til-

trækker flere eksterne bevillinger og dermed sikrer fleksibilitet og frirum for forskningsaktiviteterne. 

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Tiltrække unge talentfulde forskere og topforskere 

 Prioritere ressourcer til forskningsstøtte  

 Hjemtage og koordinere flere og større EU-forskningsbevillinger  

 Tiltrække større forskningscentre, centrale priser og flere midler fra private fonde  
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Skabe forskningsmæssige nybrud og sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer  

Forudsætningen for store forskningsmæssige nybrud og forskning af høj international kvalitet er at for-

skerne har friheden og rammerne til at fordybe sig i faglige og samfundsmæssige udfordringer. De 

forskningsmæssige nybrud sker både i de traditionelle fagdiscipliner og gennem nye interdisciplinære 

satsninger. 

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Rekruttere og udvikle potentielle ledere af nye forskningsmæssige satsninger 

 Etablere nye interdisciplinære centre og forskningsprojekter  

 Styrke interdisciplinære forskningsprojekter rettet mod yngre talentfulde forskere  

 Etablere forskernetværk inden for og på tværs af hovedområderne 

 Styrke samarbejdet med erhvervslivet og myndigheder 
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Uddannelse 

Aarhus Universitet vil uddanne dimittender til det globale arbejdsmarked, der i stigende grad efterspør-

ger arbejdskraft med stærke fagligheder, kompetencer inden for samarbejde, innovation og global for-

ståelse. Universitetets forskningsbaserede uddannelser skal være af høj kvalitet og skal udvikles i et tæt 

samspil mellem aftagere, videnskabeligt ansatte og studerende. De studerende vil i deres uddannelses-

forløb via innovative og kreative læringsprocesser få rammer og muligheder for at udvikle deres fulde 

potentiale. 

Udgangspunkt 

Aarhus Universitet har været i kraftig vækst på uddannelsesområdet. Antallet af studerende er steget 

markant og omkring 7.000 nye studerende begynder hvert år på universitetet.  Universitetets uddan-

nelser er generelt kendetegnet ved kvalitet, en høj faglig integration og et godt studiemiljø. Dimitten-

derne er efterspurgte og værdsatte på arbejdsmarkedet. Aarhus Universitet har taget afsæt i den styrke, 

der ligger i at være et universitet i åbent samspil med lokalsamfundet. Udnævnelsen til Danmarks 

Entreprenørielle Universitet, og de tilknyttede iværksætteraktiviteter, bidrager til at stimulere de stude-

rendes kompetencer og universitetets tætte samspil med erhvervslivet. 

Strategiske målsætninger 

Skærpe uddannelses- og dimittendprofilen 

Fremtidens samfund står over for mangeartede problemer, som stiller krav til stærke fagligheder og in-

terdisciplinære kvalifikationer. Derfor skal universitetets dimittender have værdiskabende kompeten-

cer, der både er faglige og brede. Det er særligt i mødet mellem fagligheder, at nytænkningen opstår, 

fagligheden udfordres og perspektiveres og får relevans for det omkringliggende samfund.  

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Udvikle nye interdisciplinære uddannelser på kandidat- og masterniveau i tæt samarbejde med 

alumner og aftagere 

 Udvikle interdisciplinaritet i fagelementer og læringstilgange i uddannelserne generelt 

 Styrke gennemsigtighed og fleksibilitet for at sikre mere informerede valg i studieforløbet 

 Sikre sammenhæng, gennemskuelighed og mobilitet i det samlede uddannelsessystem 

 

Imødekomme de studerendes diversitet  

Aarhus Universitet ønsker at imødekomme de studerendes diversitet med en intensivering af forsk-

ningsbaseringen i mere differentierede, innovative og motiverende læringsmiljøer. Derved imødekom-

mer universitetet også samfundets forventninger om tidligere studiestart og hurtigere gennemførelse 

samt arbejdsmarkedets efterspørgsel på dimittender med værdiskabende kompetencer. Højt motivere-

de og kvalificerede studerende skal samtidig tilbydes særligt udfordrende rammer for talentudvikling, 

der kan give værdi både i forskningsmæssige og i bredere samfundsmæssige sammenhænge.  

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Udvikle det digitale læringsmiljø for at understøtte læring før, under og efter undervisningen 

 Udvikle læringsmiljøer med fokus på innovation, entreprenørskab og interkulturel kompetence 

 Skabe mulighed for talentudvikling i form af særligt udfordrende studieforløb 

 Sikre synlighed og anerkendelse af arbejdet med undervisnings- og uddannelsesudvikling 
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Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder 

For at sikre uddannelsernes relevans, skal universitetet fortsat tilrette uddannelsesudbuddet og udvikle 

de enkelte uddannelsers form og indhold, så de til enhver tid har den højeste kvalitet. Kvalitetsforståel-

sen skal være fælles og eksplicit og sikre uddannelserne som forskningsbaserede og værdiskabende med 

afsæt i et attraktivt studiemiljø.  

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Etablere en fælles og eksplicit kvalitetsforståelse 

 Udvikle et sammenhængende og bredt forankret kvalitetssystem med respekt for den faglige 

mangfoldighed 

 Sikre fortsat høj trivsel ved udvikling af studiemiljøet sammen med studerende og fagmiljøer 

 Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov  
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Talentudvikling 

Aarhus Universitet ser det som sin særlige opgave at udvikle talenter, som er efterspurgte internationalt 

og har eftertragtede kompetencer, der skaber alsidig samfundsmæssig værdi for aftagerne. Aarhus Uni-

versitet vil skærpe talentudviklingen og skabe rammer til, at de mest motiverede og kvalificerede stude-

rende så tidligt som muligt kan udvikle deres talent. Universitetets talentrekruttering og -udvikling ud-

gør sammen med forskningen en væsentlig faktor for at opnå kvalitet i universitetets uddannelser og vi-

denudveksling. 

Udgangspunkt 

Aarhus Universitet har en lang og succesfuld tradition for at arbejde med talenter allerede fra bachelor-

niveauet og indførte som landets første universitet rekruttering til ph.d.-studiet før kandidatgraden. 

Universitetet har som led i den nationale ph.d.-satsning forhøjet antallet af ph.d.-studerende betydeligt 

og har herudover samlet ph.d.-uddannelserne i fire store, velorganiserede ph.d.-skoler. Som et resultat 

heraf har en lang række yngre forskere ved Aarhus Universitet gennem de senere år modtaget prestige-

fyldte anerkendelser og opnået attraktive ansættelser ved eksempelvis udenlandske universiteter og 

virksomheder. 

Strategiske målsætninger 

Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau  

Højt kvalificerede dimittender skaber værdi for samfundet og er med til at give universitetet en synlig-

hed og et kvalitetsstempel, der er helt afgørende for at tiltrække fremragende talenter. Aarhus Universi-

tet ønsker derfor løbende at udvikle sine talentudviklingsprogrammer og uddannelser med fokus på 

kvalitet. Uddannelserne tilpasses det globale samfunds behov for kompetencer, som også passer til en 

karriere uden for den akademiske verden. 

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Yderligere styrke universitetets talentudvikling allerede fra bachelorniveauet og udvikle pilot-

projekter for højt motiverede studerende med særlige talenter 

 Styrke internationaliseringen af talentudviklingsprogrammerne   

 Udvikle strategiske partnerskaber med højt anerkendte universiteter 

 Bruge alumnenetværket aktivt i karrierevejledning og talentrekruttering 

Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter 

Den globale konkurrence om at tiltrække de bedste forskertalenter er forstærket gennem de senere år. 

Det er helt afgørende for Aarhus Universitet at tiltrække og fastholde de mest fremragende forskere. 

Aarhus Universitet ønsker at tilbyde attraktive og gennemsigtige karriereveje og arbejde for, at dét fæl-

lesskab, som internationale talenter på postdoc-niveau kan udvikle sig i, bliver så inkluderende som 

muligt.  

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Udarbejde en tenure track-model  

 Sikre mangfoldighed i talentmassen 

 Deltage aktivt på det internationale jobmarked og facilitere, at talenter fra Aarhus Universitet 

kan opnå ansættelse ved højtrangerende udenlandske universiteter 

 Fokusere på talentrekruttering gennem faglige netværk 
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 Styrke rekruttering af talenter til Aarhus Institute for Advanced Studies  
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Videnudveksling 

Aarhus Universitet vil bringe universitetets viden i anvendelse gennem tætte og innovative relationer 

med erhvervsliv, myndigheder, organisationer og civilsamfundet. Målet er derigennem at skabe økono-

misk, kulturel og social værditilvækst og kompetencemæssig udvikling for de deltagende parter. Viden-

udvekslingen bygger på universitetets stærke forskning og ikke mindst det interdisciplinære forsknings-

samarbejde og bidrager dermed til at finde løsninger, der imødegår de store samfundsudfordringer på 

lokalt, regionalt og globalt niveau. Aarhus Universitet ønsker at skabe en fælles forståelse blandt med-

arbejdere og studerende for vigtigheden af videnudveksling mellem universitet og samfund. 

Udgangspunkt 

Aarhus Universitet har gennem årene opbygget omfattende og stærke videnudvekslingsaktiviteter. På 

miljø- og energiområdet og på jordbrugs- og fødevareområdet har universitetet en unik position som 

leverandør af forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Tilsvarende sætter Aarhus Universitets samar-

bejde med Region Midtjylland om Aarhus Universitetshospital nationale og internationale standarder 

for samarbejdet på sundhedsområdet.  Herudover har universitetet en lang række aftaler med erhvervs-

livet, en betydelig overførsel af ny viden og teknologi og udbyder mange efter- og videreuddannelses-

kurser. Gennem samspillet med omverdenen bidrager Aarhus Universitet i betydeligt omfang til civil-

samfundets udvikling. Universitetets videnudveksling har i såvel national som europæisk sammenhæng 

et betydeligt økonomisk omfang. 

Strategiske målsætninger 

Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor 

Aarhus Universitet vil bidrage til samfundsmæssig værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkur-

renceevne ved at styrke og videreudvikle samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor gen-

nem entreprenørskab og innovation i undervisningen, konkret projektsamarbejde, effektiv teknologi-

overførsel, karriereservice og alumnearbejde. 

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Styrke og synliggøre sit samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor gennem konkrete 

erhvervsrettede aktiviteter  

 Indgå flere samarbejdsaftaler, optage flere erhvervs-ph.d.er og ansætte erhvervsprofessorer  

Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening 

Aarhus Universitet ønsker at skabe nye nationale og internationale aktiviteter på myndighedsområdet 

baseret på universitetets forskning. 

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Forøge omsætningen og styrke den faglige bredde i sin forskningsbaserede myndighedsbetje-

ning  

 Sikre rekrutteringen til myndighedsbetjening og udvikle kompetencer til rådgivning 

 Intensivere dialogen og samarbejdet med myndigheder og erhvervsliv  

 Synliggøre den forskningsbaserede myndighedsrådgivning internt og eksternt  
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Udvikle efter- og videreuddannelsesaktiviteter 

Efter- og videreuddannelse spiller en afgørende rolle for udviklingen af det generelle uddannelses- og 

kompetenceniveau i samfundet. Derfor ønsker Aarhus Universitet at bidrage til livslang læring ved at 

styrke sit udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter og herigennem støtte op om et sammenhæn-

gende uddannelsessystem, nationalt som internationalt.  

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Udbrede og forøge universitetets efter- og videreuddannelsesaktiviteter, så behov hos eksiste-

rende og nye aftagergrupper imødekommes 

 Inddrage efter- og videreuddannelsesområdet i udviklingen af universitetets samlede uddannel-

ses- og dimittendprofil 

Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling 

Aarhus Universitet ønsker som central viden- og kulturbærende institution at bidrage til kulturel og so-

cial udvikling gennem samspil med det omgivende samfund. Universitetet vil bidrage til at styrke civil-

samfundet gennem rådgivning, kapacitetsopbygning, deltagelse i den offentlige debat, formidlingsbi-

drag bl.a. gennem Folkeuniversitetet, Aarhus Universitetsforlag og deltagelse i råd og nævn. 

Derfor vil Aarhus Universitet: 

 Medvirke til at udvikle et aktivt og deltagende civilsamfund gennem samarbejde med borgere, 

foreninger og organisationer  

 Bidrage til at fremme den offentlige debat ved inspirerende og kreativ formidling af forskning  

 Anvende universitetets kompetencer til kapacitetsopbygning i offentlige og private ledelsesfora 
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Forudsætninger for strategien  

Aarhus Universitets vision for 2020 forudsætter, at universitetets egne støttefunktioner er høj kvalitet, 

og at universitetet løbende arbejder for at påvirke og optimere de økonomiske og lovgivningsmæssige 

rammebetingelser.  

Universitetets støttefunktioner skal gennem sine ydelser bidrage til realisering og udvikling af de faglige 

ambitioner og opgaver såvel inden for de fire kerneaktiviteter som på hovedområderne. Det arbejde har 

Aarhus Universitet allerede fokus på og vil arbejde målrettet videre med dette i strategiperioden. Målet 

er, at administrationen skal være tilstrækkelig, effektiv og professionel. Derfor vil universitetet fortsat 

udvikle og tilpasse sin administrative organisering og de administrative ydelser i lyset af de faglige am-

bitioner og strategiske målsætninger. Derudover skal et langsigtet planlægningsarbejde sikre, at univer-

sitetet har rådighed over de fysiske rammer, der svarer til de faglige målsætninger.  

Universitetets medarbejdere og studerende skal opleve universitetet som en inspirerende ramme for de-

res arbejdsmæssige indsats. Det kræver gode arbejdsvilkår, mulighed for efter- og videreuddannelse af 

alle medarbejdere, et godt studie- og arbejdsmiljø og en nærværende og visionær ledelse.  

Aarhus Universitet vil i dialog med relevante aktører arbejde aktivt for at tilvejebringe de nødvendige 

økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der kan give universitetet frirum til at forfølge sine strate-

giske mål. Tilvejebringelse af flere eksterne forskningsmidler, udvikling af nye relevante uddannelses-

tilbud, fuld internationalisering af forsknings- og uddannelsesmiljøerne er blot eksempler på områder, 

hvor Aarhus Universitet alene eller i samarbejde med myndigheder og andre danske eller udenlandske 

universiteter og samfundsinstitutioner vil arbejde for sikre de bedste rammer for udviklingen af univer-

sitetet til samfundets bedste.  

Derfor vil Aarhus Universitet: 
 

 Videreudvikle og forbedre arbejds- og studiemiljøet 

 Gennemføre en professionel lederudvikling  

 Sikre en moderne, professionel og tilstrækkelig administration  

 Være i dialog med relevante aktører med henblik på at tilvejebringe og sikre lovgivningsmæssige 

og økonomiske optimale rammer for universitetets aktiviteter og udvikling 
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Opfølgning og evaluering  

Aarhus Universitets strategi 2013-2020 dækker en syv-årig periode og opererer med to delperioder, en 

fra 2013 til 2016 og en fra 2017 til 2020. I første halvår af 2013 vil der blive skitseret og planlagt aktivi-

teter for den første delperiode. I 2016 vil den første delperiode blive evalueret, og strategien vil blive ju-

steret samtidig med, at der fastlægges aktiviteter for den resterende delperiode frem til 2020.  

Aktiviteterne for begge delperioder vil blive beskrevet i konkrete handleplaner på hovedområder, insti-

tutter og centre og i de tværgående kerneaktiviteter. Handleplanerne prioriterer og sætter hvert år klare 

og målbare mål, så der løbende kan følges op på de strategiske målsætninger. En række af de strategiske 

målsætninger er desuden beskrevet i universitetets udviklingskontrakt for 2012-2014 med Ministeren 

for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Udviklingskontrakten afrapporteres årligt. 

Der vil blive gennemført årlige opfølgninger på strategien. De vil blandt andet danne udgangspunkt for 

prioritering af universitetets strategiske midler og afrapporteringer til bestyrelsen og vil desuden blive 

anvendt til løbende opfølgninger samt til ekstern information. Herved sikres gennemsigtighed og sam-

menhæng i strategiarbejdet, sammenhæng til udviklingskontrakten og arbejdet med at indfri Aarhus 

Universitets vision for 2020.  
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AARHUS UNIVERSITET  

Standardforretningsorden for akademiske råd 

Standardforretningsordenen af 29. oktober 2012 for akademiske råd. 

 

AU-2012-010-074 

 

F O R R E T N I N G S O R D E N 

 

for 

 

Akademisk Råd, Health 

 

Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor har 

fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet § 32, stk. 5. 

 

Medlemstal, konstitution m.v. 

 

§ 1.  Akademisk råd består af i alt 18 medlemmer. Akademisk råd består af dekanen samt 12 

medlemmer valgt blandt hovedområdets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-

studerende, og 5 medlemmer valgt blandt hovedområdets studerende. Desuden deltager 3 

observatører, valgt blandt fakultetets teknisk-administrative personale.  

Stk. 2. Akademisk råd vælger en formand blandt de valgte repræsentanter for det videnskabelige 

personale. Dekanen kan ikke vælges som formand.  

Stk. 3. Prodekanerne deltager i rådets møder, som observatører, efter behov.  

Stk. 4. Akademisk råd kan indbyde andre ikke-medlemmer til, i nærmere angivet omfang, at 

deltage i rådets møder som observatører.  

Stk. 5. Observatører har taleret, men ikke stemmeret. 

 

§ 2.  Akademisk råds studentermedlemmer er valgt for en periode på l år. Akademisk råds 

øvrige medlemmer er valgt for en periode på 4 år.  

Stk. 2. På det første møde efter at nyvalgte studentermedlemmer er tiltrådt, giver formanden en 

orientering om akademisk råds arbejde, og rådets mødeplan fastsættes. 

 

Opgaver 

 

 § 3.  Akademisk råd har til opgave: 

1) at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om 

akademiske spørgsmål. 

2) at deltage i udpegning af medlemmer til indstillingsorganet ved udpegning af udefra 

kommende bestyrelsesmedlemmer og indstilling af medlemmer til rådgivningsgrupper ved 

ansættelse af rektor, prorektor, dekaner og prodekaner.  

3) at udpege medlemmer til universitetets tværgående rådgivningsfora. Udpegningen må ikke 

foretages af formand og dekan alene, men skal ske under inddragelse af henholdsvis VIP-, 

TAP-, ph.d.- og studentermedlemmerne af akademisk råd. 

4) at rådgive dekanen om budgetmæssige prioriteringer.  

5) at udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger. 

6) at udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og 

planer for videnudveksling. 

7) at indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme 

ansøgere til videnskabelige stillinger. 

8) at tildele ph.d.-  og doktorgraden. 

Stk. 2. Dekanen skal sikre akademisk råd medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand, 

gennem løbende og rettidig inddragelse. Dekanen skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for 

forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med rådet.  
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Stk. 3. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for 

universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor eller dekanen 

forelægger.  

Stk. 4. Akademisk råd har ret til at udtale sig til universitetsledelsen.  

 

Udvalg 

 

§ 4.  Akademisk råd kan nedsætte rådgivende udvalg, men disse kan ikke tillægges selvstændig 

kompetence.  

 

Arbejdsform 

 

§ 5.  Formanden skal i samarbejde med dekanen udarbejde en dagsorden for møderne. 

Stk. 2. Formanden og dekanen er ansvarlige for, at der bliver udarbejdet et årshjul og en plan for 

regelmæssige møder, så det sikres, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt.  

Stk. 3. Akademisk råds årshjul bør bl.a. omfatte: 

1) Hovedområdets strategi. 

2) Temadrøftelser om principielle spørgsmål. 

3) Budget. 

4) Ansættelses- og rekrutteringspolitik. 

5) Professorpolitik. 

 

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 

 

§ 6.  Akademisk råd udøver sin virksomhed i normalt 6, og minimum 4 årlige møder, jf. dog § 

8. Ordinære møder afholdes på universitetet............. dog ikke i tiden l. juli - 15. august.  

Stk. 2. Senest 4 hverdage inden hver ordinær mødedag udsender formanden en dagsorden eller en 

aflysning til medlemmerne. Dagsordenen eller aflysningen skal samtidig offentliggøres på 

universitetets netsted eller på anden egnet måde. Tillægsdagsorden med supplerende sager kan 

udsendes senest 2 dage før mødet.  

Stk. 3. Hvis et medlem senest l uge forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af 

en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.  

Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til 

bedømmelse af sagerne. Hvis materialet ikke er tilsendt medlemmerne sammen med dagsordenen 

for et ordinært møde, markeres det, hvornår materialet kan forventes udsendt eller uddelt.  

 

§ 7.  Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller dekanen finder det nødvendigt. 

Ekstraordinære møder skal endvidere afholdes, hvis der fremsættes krav herom fra en tredjedel af 

akademisk råds medlemmer. Mødet skal afholdes senest l uge efter at kravet er fremsat.  

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal 

angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af 

sagerne. 

 

§ 8.  Hvis alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres uden for et møde ved 

skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med 

de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan 

tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til 

sagens afgørelse. Såfremt et medlem ikke kan tilslutte sig, at sagen afgøres ved skriftlig behandling, 

optages sagen som punkt på dagsordenen for næste møde i akademisk råd. 

 

Mødeoffentlighed 

 

§ 9.  Akademisk råds møder er offentlige. Akademisk råd kan dog bestemme, at dørene skal 

lukkes under behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen, hvis det på grund af sagens 

beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.  
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Stk. 2. Finder akademisk råd, at dets forhandlinger forstyrres, kan det for det pågældende møde 

udelukke en eller flere tilhørere. Dørene kan om nødvendigt lukkes for resten af mødet.  

Stk. 3. Dørene skal lukkes ved behandling af sager, hvor det er nødvendigt at hemmeligholde 

oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.  

Stk. 4. Spørgsmål, om hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for 

lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden, dekanen eller et flertal af medlemmerne.  

Stk. 5. Akademisk råd kan tillade, at observatører overværer behandlingen af sager for lukkede 

døre. 

Stk. 6. I sager, der i medfør af stk. 3 behandles for lukkede døre, har medlemmer og observatører 

tavshedspligt. 

 

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling 

 

§ 10.  Akademisk råd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal 

medlemmer er til stede.  

Stk. 2. Akademisk råds møder ledes af formanden. Formanden træffer afgørelse i alle spørgsmål 

vedrørende mødernes ledelse. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på 

dagsordenen.  

Stk. 3. Akademisk råd kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og det kan beslutte at 

fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.  

Stk. 4. Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et 

ordinært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt intet tilstedeværende medlem 

protesterer herimod.  

Stk. 5. Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et 

ekstraordinært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt alle medlemmer er til stede, og 

intet medlem protesterer herimod. 

 

§ 11.  Akademisk råds afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. 

 

Mødepligt, habilitet og indkaldelse af suppleanter 

 

§ 12.  Medlemmerne har pligt til at deltage i akademisk råds møder.  

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden 

mødets afholdelse. I beslutningsreferatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har 

været fraværende.  

Stk. 3. Medlemmerne kan kun deltage i rådets afstemninger, når de personligt er til stede under 

disse, jf. dog § 8. 

 

§ 13.  Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning 

til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets 

afholdelse. 

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør akademisk råd, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den 

pågældende sag. Hvis medlemmet ikke kan deltage i behandlingen af sagen, indkalder formanden 

den pågældendes suppleant, hvis en sådan er valgt, til at deltage i behandlingen. 

 

§ 14.  Når et medlem ved fravær i mindst 2 måneder på grund af sygdom, studierejse eller 

lignende er ude af stand til at deltage i akademisk råds arbejde, indkalder formanden suppleanten til 

at indtræde for fraværsperioden. Formanden afgør, hvorvidt betingelserne for suppleanters 

indtræden er til stede. Beslutninger vedrørende suppleanters indtræden skal meddeles rektor.  

Stk. 2. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af akademisk råd. Ved orlov kan 

rektor efter indstilling fra rådet bestemme, at vedkommende kun udtræder i orlovsperioden. 

 

§ 15.  Indtræder der vakance i akademisk råd og er der ikke valgt eller udpeget et tilstrækkeligt 

antal suppleanter til, at akademisk råd kan være fuldtalligt, afgiver rådet indstilling til rektor om, 
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hvorvidt den eller de ledige pladser skal besættes ved suppleringsvalg, eller om besættelsen kan 

udsættes til næste ordinære valg. 

 

Beslutningsreferat og ekspedition af akademisk råds beslutninger 

 

§ 16.  Akademisk råds beslutninger optages i et beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes 

senest 14 dage efter mødet og forelægges til godkendelse i næste møde. Ethvert medlem har ret til 

at få optaget et mindretalssynspunkt i referatet.  

Stk. 2. Formanden ekspederer akademisk råds beslutninger. 

Stk. 3. Godkendte referater af akademisk råds møder offentliggøres på universitetets netsted, i det 

omfang beslutningerne ikke er omfattet af tavshedspligt.  

Stk. 4. Formanden er sammen med dekanen ansvarlig for, at akademisk råd orienterer aktivt om sit 

arbejde. 

Stk. 5. Dekansekretariatet bistår formanden med varetagelsen af dennes opgaver. 

 

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens og standardforretningsordenens forståelse 

 

§ 17.  Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af akademisk råd.  

Stk. 2. Spørgsmål om standardforretningsordenens forståelse, eller om forretningsordenens 

overensstemmelse med standardforretningsordenen, skal dog forelægges rektor. 

 

Ændringer i forretningsordenen og standardforretningsordenen 

 

§ 18.  Denne forretningsorden træder i kraft den … 2012. Forretningsordenen kan ændres ved 

almindelig flertalsvedtagelse i akademisk råd, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før 

det møde, hvor det skal behandles. 

Stk. 2. Ændringer i standardforretningsordenen for akademisk råd, fastsat af rektor, ændrer 

samtidig denne forretningsorden.  

Stk. 3. Rektor kan i ganske særlige tilfælde, og inden for vedtægtens rammer, dispensere fra denne 

forretningsordens bestemmelser. 

 

 

Aarhus Universitet, den 29. oktober 2012  

 

 

 

Lauritz B. Holm-Nielsen 

rektor 

 

Forretningsorden for Akademisk Råd Health - efterår 2012 punkt_4_bilag_1


