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Punkt 1: Mødeinformation

Deltagere

Andreas Halgreen Eiset, Bente Nyvad, Caroline Winther Boye, Ebbe Bødtkjær, Hanne
Bjerregaard Møller, Inger Merete S. Paulsen, Jeppe Skov Madsen, Kasper Glerup
Lauridsen, Lars Bo Nielsen, Malene Kjær, Nanna Brix Finnerup, Niels Trolle Andersen,
Olivia Kaas Laursen, Rikke Nielsen, Steffen Sinning, Susie Mogensen, Søren Dinesen
Østergaard, Tina Bach Aaen, Tine Brink Henriksen, Nete Ramlau-Hansen

Afbud

Golnoush Bahrami Møller

Gæster

Under punkt 6 Ph.d-skoleleder Helene Nørrelund

Under punkt 6 og 7 deltager specialkonsulent Tanja Hansen fra fakultetssekretariatet

Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Dekanens
orientering om rådets arbejde og godkendelse af
mødeplan for 2020 (20 min. 14.00 - 14.20)

Det indstilles

- At Akademisk Råd tager orienteringen om rådets arbejde til efterretning

- At rådet godkender mødeplan for 2020

Baggrund

Der er valgt et nyt Akademisk Råd på Health, og dette møde er det første konstituerende
møde for det nye råd. Dekanen byder velkommen til det nye akademiske råd, og de
nyvalgte medlemmer præsenterer sig for hinanden (se bilag 1 for medlemmerne af
Akademisk Råd).

Af forretningsordenen §2, stk 2 fremgår, " På det første møde efter at nyvalgte
studentermedlemmer er tiltrådt giver dekanen en orientering om Akademisk Råds
arbejde, og rådets mødeplan fastsættes."

I 2020 er der planlagt møder

• den 3. februar 14-17 (konstituerende møde)
• den 9. juni 14-17 (med efterfølgende middag)
• den 22. september 14-17 og
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• den 27. november 14-17.

Alle møder afholdes i Skou-bygningen, mødelokale 115-151B.

Desuden er der planlagt seminar for alle akademiske råd på AU på Sandbjerg Gods den
9. - 10. november.

Ansvarlig / sagsbehandler

Lars Bo Nielsen/Nete Ramlau-Hansen
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Dekanatet, Health
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 4
8000 Aarhus C

Tlf. :  +45 8715 0000
E-mail: health@au.dk

Web: health.au.dk/om-
health/organisation/dekanatet

Notat

Nete Dorff Ramlau-Hansen

Dato: 20. januar 2020
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Akademisk Råd for Health, 2020

VIP-repræsentanter
 Professor Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin
 Professor Nanna Susanne Brix Finnerup, Institut for Klinisk Medicin
 Professor Tine Brink Henriksen, Institut for Klinisk medicin
 Lektor Hanne Bjerregaard Møller, Institut for Biomedicin
 Lektor Rikke Nielsen, Institut for Biomedicin
 Professor Ebbe Bødtkjer, Institut for Biomedicin
 Lektor Niels Trolle Andersen, Institut for Folkesundhed
 Studieadjunkt Malene Kjær, Institut for Folkesundhed
 Ph.d. Andreas Halgreen Eiset, Institut for Folkesundhed
 Professor Bente Nyvad, Institut for Odontologi og Oral sundhed
 Lektor Golnoush Bahrami Møller, Institut for Odontologi og Oral sundhed
 Lektor Steffen Sinning, Institut for Retsmedicin

TAP-repræsentanter
 Laboratoriefunktionær Susie Mogensen, Institut for Biomedicin
 Bioanalytikerunderviser Inger Merete S. Paulsen, Institut for Biomedicin
 Centeradministrator Tina Bach Aaen, Institut for Klinisk medicin

Studerende
 Kasper Glerup Lauridsen, ph.d.-studerende
 Caroline Winther Boye, medicin
 Olivia Kaas Laursen, medicin
 Jeppe Skov Madsen, idræt
 Andre uddannelser, vakant
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F O R RE T N I N G S O R D E N  

for  

Akademisk Råd ved Health  

Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor 
har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet § 19, stk. 5. Justeret på baggrund af 
universitetslovens bestemmelse om, at Akademisk Råd vælger en formand blandt sine 
medlemmer jf. § 15, stk.5. 

Medlemstal, konstitution m.v.  

§ 1. Akademisk Råd består af i alt 18 medlemmer. Dekanen er født medlem. Derudover består 
Akademisk Råd af 12 medlemmer valgt blandt fakultetets videnskabeligt ansatte (3 fra Institut for 
Klinisk Medicin, 3 fra Institut for Biomedicin, 2 fra Institut for Folkesundhed, 2 fra Institut for 
Odontologi, 1 fra Institut for Retsmedicin og 1 ansat Ph.d. studerende) og 5 medlemmer valgt 
blandt fakultetets studerende (2 fra medicinuddannelsen, 1 fra tandlægeuddannelsen, 1 fra øvrige 
uddannelser og 1 ikke-ansat Ph.d. studerende). Desuden deltager 3 observatører, valgt blandt 
fakultetets tekniske og administrative personale. 
Stk. 2. Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer. Dekanen er ikke valgbar. 
Stk. 3. Akademisk Råd kan indbyde andre ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at 
deltage i Akademisk Råds møder som observatører.  
Stk. 4. 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 dekanen en 
orientering om Akademisk Råds arbejde, og rådets mødeplan fastsættes.  
 

Udvalg  

§ 3. Akademisk Råd kan nedsætte rådgivende udvalg, men disse kan ikke tillægges selvstændig 
kompetence.  
 

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling  

§ 4. Akademisk Råd udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 6. Ordinære møder afholdes på 
universitetet to gange pr. halvår dog ikke i tiden l. juli - 15. august.  
Stk. 2. Senest 10 hverdage inden hver ordinær mødedag udsender formanden og dekanen 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 2 uger forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling 
af en sag, skal formanden og dekanen sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.  
Stk. 4. Formanden skal med bistand fra dekanstaben sørge for, at medlemmerne får forelagt de 
nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. Hvis materialet ikke er tilsendt medlemmerne 
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sammen med dagsordenen for et ordinært møde, skal det så vidt muligt fremlægges til gennemsyn 
i dekanstaben senest 3 hverdage inden mødet.  
 
§ 5. Ekstraordinære møder afholdes, når 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.  
 
§ 6. 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  

§ 7. 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.  
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 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  

§ 8. Akademisk Råd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer 
er til stede.  
Stk. 2. Akademisk Råds møder ledes af formanden. I tilfælde af at formandens forfald vælger 
Akademisk Råd et andet medlem til at overtage mødeledelsen. Mødelederen 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.  
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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.  
 
§ 9. Akademisk Råds afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.  

 
Mødepligt, habilitet og indkaldelse af suppleanter  

§ 10. 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 § 6.  
 
§ 11. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til 

tvivl om medlemmers 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.  
 
§ 12. 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 valgsekretariatet.  
Stk. 2. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af Akademisk Råd. Ved orlov kan 

rektor (v/valgsekretariatet) efter indstilling fra rådet bestemme, at vedkommende kun udtræder i 
orlovsperioden.  
 
§ 13. 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 
(v/valgsekretariatet) om, 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  

§ 14. Akademisk Råds beslutninger optages i et beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes 
senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes ved rundsendelse eller forelægges til godkendelse 
i næste møde. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget 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 ansvarlig for, at Akademisk Råd orienterer aktivt om sit arbejde.  
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Spørgsmål vedrørende forretningsordenens og standardforretningsordenens forståelse  

§ 15. 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  

§ 16. Denne forretningsorden træder i kraft 31. januar 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 28. februar 2014 
Dekan Allan Flyvbjerg 
Formand Jens Christian Hedemann Sørensen 
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Vedtægt for Aarhus Universitet
Vedtægt for Aarhus Universitet
Vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse 25. maj 2018 og godkendt af Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte den 18. juni 2018 
fastsat i henhold til § 13 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 
 
Kapitel 1
Status, opgaver, grundlag og mål
 
Status 
§ 1. Aarhus Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. 
Stk. 2. Universitetet har hjemsted og værneting i Aarhus Kommune. Universitetets vedtægt godkendes af Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelsesstøtte efter bemyndigelse fra uddannelses- og forskningsministeren. 

Opgaver
§ 2. Aarhus Universitet har til opgave at drive forskning, give forskningsbaseret uddannelse og yde forskningsbaseret 
myndighedsbetjening indtil det højeste internationale niveau, udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater 
samt udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund.
 
Grundlag
§ 3. Aarhus Universitet bygger på det arbejdsfællesskab mellem videnskaberne, der inden for den europæiske 
universitetstradition karakteriserer et universitet med en fuldt udbygget fagvifte.
Stk. 2. Aarhus Universitets virksomhed foregår på grundlag af de principper, der er udtrykt i de europæiske universiteters 
Magna Charta, herunder uafhængighed, frihed i forskning, undervisning og uddannelser, gensidighed i videnudveksling og 
kulturelt samarbejde samt undervisningens forskningsbasering.
Stk. 3. Aarhus Universitet respekterer etiske regler for forskningsudøvelse, herunder krav om ubestikkelighed og 
vederhæftighed, åbenhed for kritik og for fornyet prøvelse af præstationer og indvundne resultater.
Stk. 4. Aarhus Universitet har i kraft af sin oprettelseshistorie en forpligtelse til at bidrage til udviklingen i region og 
lokalsamfund. 
 
Mål
§ 4. Aarhus Universitets virksomhed skal have et højt fagligt niveau, hvad enten det måles med national eller international 
målestok. Aarhus Universitets kandidater skal kendetegnes af kvalitet og anvendelighed i Danmark og i udlandet, og 
universitetets forskning skal markere sig i den internationale videnskabelige debat og i hele det internationale 
forskningssamarbejde.
Stk. 2.    Aarhus Universitetet vil udvikle videnskaben og bidrage kritisk til øget erkendelse ubundet af herskende 
videnskabelige og samfundsmæssige opfattelser. Aarhus Universitet vil derfor for sine forskere skabe vilkår, som fremmer 
kreativitet og en kritisk indstilling over for opfattelser og synspunkter, der i såvel forskningen som det øvrige samfund 
fremstår som etablerede sandheder.
Stk. 3.    Aarhus Universitet vil gennem sin forskning og uddannelse bidrage til at fremme udvikling, vækst og velfærd. 
Aarhus Universitet vil derfor tilstræbe, at dets uddannelser, forskning og udveksling af viden med andre dele af samfundet 
bidrager væsentligt til udviklingen af samfundet.
Stk. 4.    Aarhus Universitet vil være en betydende kulturfaktor i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Aarhus 
Universitet vil derfor gennem uddannelse, forskning og samarbejde fremme et levende og forskelligartet kulturliv.
 
 
 
Kapitel 2
Organisering
 
Bestyrelse, rektor og universitetsledelse
§ 5. Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed.
Stk. 2.    Rektor leder universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.
Stk. 3.    Rektor, prorektor(er), universitetsdirektøren og dekanerne udgør tilsammen universitetsledelsen, som efter rektors 
nærmere bestemmelse forestår universitetets drift og udmøntningen af universitetets strategi og mål.

Fakulteter
§ 6. Universitetet er opdelt i fakulteter, der hver ledes af en dekan. Bestyrelsen fastsætter opdelingen i fakulteter. Et fakultet 
kan også betegnes skole (school).
 
Institutter
§ 7. Ved hvert fakultet er etableret et antal institutter, hvis hovedopgaver er forskning, undervisning og videnudveksling. 
Bestyrelsen fastsætter opdelingen i institutter. Hvert institut ledes af en institutleder. 
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Skoler
§ 8. Ved et fakultet kan oprettes skoler, som organisatorisk er placeret på institutniveau, og hvis hovedopgave er 
undervisning og udvikling. Hver skole ledes af en skolechef eller direktør.
 

Centre
§ 9. Der kan oprettes centre, som er organisatoriske enheder med særlige opgaver inden for bestemte forsknings-, 
undervisnings- eller formidlingsområder. Centre kan have institutlignende karakter, hvor centerlederen tillægges 
kompetence som en institutleder.
 
 
Akademiske råd
§ 10. Ved hvert fakultet nedsættes et akademisk råd, der har til opgave at sikre fakultetets akademiske frihed og sikre 
medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. 
 
 
Aftagerpaneler
§ 11. For hvert fakultet nedsættes et eller flere aftagerpaneler, der skal sikre dialog mellem universitetet og aftagerne om 
uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet.
 
Ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg
§ 12. Ved hvert fakultet oprettes en eller flere ph.d.-skoler, hvor ph.d.-uddannelsen foregår. I tilknytning til hver skole 
nedsættes et ph.d.-udvalg, der skal sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på ph.d.-
uddannelsen.
 
 
Studienævn
§ 13. Der nedsættes et antal studienævn, der i samarbejde med studielederen skal sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og 
udvikling af uddannelse og undervisning. Studienævnet skal herunder sikre de studerendes og de videnskabelige 
medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning.
 
 
Kapitel 3
Bestyrelsen
 
Sammensætning og krav til medlemmer
§ 14. Bestyrelsen består af i alt 11 medlemmer.
-             6 medlemmer er eksterne, herunder formanden.
-             2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale.
-             1 medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale.
-             2 medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, 
myndighedsbetjening, videnformidling, videnudveksling og universitetets øvrige opgaveområder efter universitetslovens § 2, 
stk. 4, med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.
Stk. 3. De udpegede medlemmer skal desuden tilsammen have relevant international erfaring med ledelse, organisation og 
økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Medlemmerne skal have en kandidatuddannelse eller en 
uddannelse på tilsvarende niveau og mindst et medlem skal have erfaring som anerkendt forsker. Bestyrelsesformanden skal 
have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige 
forhold. 
Stk. 4. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer kender og respekterer de 
danske universiteters tradition for autonomi, forskningsfrihed og inddragelse af faglige kompetencer i beslutningsprocessen. 
Stk. 5. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer gennem deres netværk og 
gennemslagskraft kan bidrage til at styrke universitetets legitimitet og anseelse i samfundet. 
 
Udpegning af bestyrelsens eksterne medlemmer
§ 15. Bestyrelsens eksterne medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, udpeges af et udpegningsorgan, jf. § 16, efter 
indstilling fra et indstillingsorgan, jf. § 16 a. Udpegning af bestyrelsesformanden skal godkendes af uddannelses- og 
forskningsministeren. 
Stk. 2. Bestyrelsens eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. 
Stk. 3. Bestyrelsens eksterne medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, udpeges for en periode på fire år og kan 
genudpeges én gang for en ny fireårig periode. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen inden udløbet af 
udpegningsperioden, udpeges et nyt medlem for en fireårig periode og efter reglerne om udpegning af nye medlemmer.
Stk. 4. Genudpegning foretages af udpegningsorganet og forudsætter ikke en forudgående indstilling fra indstillingsorganet. 
For så vidt angår bestyrelsesformanden, forelægges genudpegningen til ministerens godkendelse. Beslutter 
udpegningsorganet ikke at genudpege et medlem, igangsættes processen for indstilling og udpegning af et nyt eksternt 
bestyrelsesmedlem.

Punkt 2, Bilag 3: Vedtægt for Aarhus Universitet.docx



Stk. 5. Udpegningsorganet og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 14, stk. 3, 
og § 15, stk. 2.
 
Nedsættelse af udpegningsorgan
§ 16. Rektor nedsætter et udpegningsorgan på 10 medlemmer, hvor 7 medlemmer kommer fra erhvervsliv, myndigheder og 
øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. 
Stk. 2. Udpegningsorganet består af: 
1     anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie 
Forskningsfond, fra en udenlandsk institution, med erfaring fra international forskning og ledelse på højt niveau, udpeget af 
de akademiske råd i fællesskab. Den pågældende skal kunne indgå i udpegningsorganets arbejde, der er dansksproget.
1     modtager af Aarhus Universitets æresalumnepris, udpeget af de akademiske råd i fællesskab.
3     topledere med særlig ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt, fra større danske virksomheder med højtuddannede 
medarbejdere, heraf 2 fra private virksomheder og 1 fra en offentlig virksomhed. Toplederne fra private virksomheder 
udpeges på skift af Dansk Erhverv (DE), Dansk Industri (DI) og Landbrug & Fødevarer (L&F) således: DE og DI udpeger 
hver 1 medlem for den første 2-årige periode. DI og L&F udpeger hver 1 medlem for den næste 2-årige periode. L&F og DE 
udpeger hver 1 medlem for den næste 2-årige periode og så fremdeles. Toplederen fra en offentlig virksomhed udpeges af 
Kommunernes Landsforening (KL).
1     medlem med indsigt i gymnasiesektoren, udpeget af Danske Gymnasier.
1     offentlig topleder med indsigt i sundhedssektoren, udpeget af Danske Regioner.
1     eksternt medlem af bestyrelsen, udpeget af bestyrelsen.
1     repræsentant for de ansatte, udpeget af hovedsamarbejdsudvalget.
1     repræsentant for de studerende, udpeget af de(n) studenterorganisation(er), der er repræsenteret i bestyrelsen.
Stk. 3. De 7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. udpeges i deres personlige 
egenskab og må ikke være medlemmer af bestyrelsen eller være ansat eller studerende på Aarhus Universitet. Medlemmerne 
skal tilsammen afspejle Aarhus Universitets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver og have indsigt i 
forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. 
Stk. 4. Det eksterne medlem af bestyrelsen kan ikke være bestyrelsesformanden.
Stk. 5. Repræsentanten for de ansatte og repræsentanten for de studerende kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 6. Udpegningsorganet udpeger blandt de 7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner 
m.v. en formand. Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold. Formandens 
stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Stk. 7. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser eller Europa-Parlamentet kan ikke 
udpeges som eksterne medlemmer af udpegningsorganet.
Stk. 8. Medlemmerne af udpegningsorganet udpeges for en periode på 2 år. Medlemmerne af udpegningsorganet kan højst 
sidde i udpegningsorganet i en sammenhængende periode på 8 år, repræsentanten for de studerende dog højst i 4 år.
 
Nedsættelse af indstillingsorgan
 
§ 16 a. Rektor nedsætter et indstillingsorgan, der består af
Bestyrelsesformanden, der tillige er formand for organet, jf. dog stk. 3.
1 eksternt bestyrelsesmedlem, som udpeges af bestyrelsen.
1 internt bestyrelsesmedlem, som udpeges af bestyrelsen.
1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet, som udpeges af ministeriet.
2 medlemmer, som udpeges af udpegningsorganet. 
Stk. 2. De 2 medlemmer, der udpeges af udpegningsorganet, udpeges i deres personlige egenskab, og de kan ikke være 
medlem af udpegningsorganet, bestyrelsen eller være ansat eller studerende på universitetet.
Stk. 3. Ved udpegning af ny bestyrelsesformand udtræder bestyrelsesformanden af organet, og udpegningsorganet udpeger 
en midlertidig formand. Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af 
udpegningsorganet, bestyrelsen eller være ansat eller studerende på universitetet. Den midlertidige formand skal have 
kompetencer svarende til de krav, der stilles til bestyrelsesformanden.
Stk. 4. Indstillingsorganet nedsættes som et ad hoc-organ og opløses, når udpegningsorganet har udpeget de(t) nye eksterne 
bestyrelsesmedlem(mer) og i tilfælde af ny bestyrelsesformand, når ministeren har godkendt denne.
 
§ 16 b. Indstillingsorganet indstiller på baggrund af åbent opslag nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder 
bestyrelsesformanden, til udpegningsorganet. Der indstilles mindst én kandidat mere end antallet af ledige 
bestyrelsesposter.  
 
Valg af interne medlemmer
§ 17. Valg af interne medlemmer til bestyrelsen foretages som valg mellem kandidatlister, med mulighed for indgåelse af 
liste- og valgforbund. De nærmere regler fastsættes i valgreglerne.
Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, vælges af og blandt de 
heltidsansatte medarbejdere for en periode på 4 år. 
Stk. 3. Repræsentanten for det teknisk-administrative personale vælges af og blandt disse medarbejdere for en periode på 4 
år.
Stk. 4. Repræsentanterne for de studerende vælges på skift i lige og ulige år af og blandt de heltidsstuderende for en periode 
på 2 år. Ved valget i 2018 vælges de to studenterrepræsentanter ved ét valg, således at den, der vælges som nr. 1, vælges for 
to år, mens den, der vælges som nr. 2, vælges for 1 år.
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Stk. 5. Genvalg kan finde sted, dog således at den samlede funktionsperiode højst kan være 8 år.
Stk. 6. Hvis et valgt medlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, og der ikke er valgt en suppleant for medlemmet, 
foretages valg af et nyt medlem for den resterende del af medlemmets funktionsperiode efter tilsvarende regler som ved det 
oprindelige valg.
 
Bestyrelsens opgaver
§ 18.  Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen og bestyrelsesformanden varetager de opgaver, der 
fremgår af universitetslovens §§ 10, 11 og 13.
Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. 
Dette sikres blandt andet gennem medarbejderes og studerendes deltagelse i arbejdet i bestyrelsen, akademiske råd og fora, 
ph.d.-udvalg, studienævn, samarbejdsudvalg m.m., jf. kapitel 5.
 
Bestyrelsens arbejde og åbenhed herom
§ 19. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed 
eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, sager, hvori indgår oplysninger om 
kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager der er 
omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, skal behandles for lukkede døre.
Stk. 2. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal - under iagttagelse af gældende retsregler - 
gøres offentligt tilgængelige. 
Stk. 3. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må ikke offentliggøres. Et 
dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der er undergivet tavshedspligt, skal dog gøres offentligt tilgængeligt i 
overensstemmelse med stk. 1, såfremt dokumentet eller oplysningen ikke i sig selv er tavshedsbelagt.
Stk. 4. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger 
med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres offentligt 
tilgængeligt, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Et dokument eller 
en oplysning, der er en del af en sag, der er omfattet af 1. pkt., skal dog gøres offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med 
stk. 1, medmindre offentliggørelsen vil stride afgørende mod de forudsætninger, som en manglende offentliggørelse efter 1. 
pkt. tilsiger.
Stk. 5. Sager, herunder dokumenter og oplysninger til disse, der behandles for lukkede døre, jf. stk. 1, 2. pkt., kan undtages 
fra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres offentligt tilgængeligt, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller 
omstændighederne i øvrigt findes absolut nødvendigt.
Stk. 6. Efter aftale med bestyrelsesformanden orienterer rektor om bestyrelsens arbejde og beslutninger.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. I forretningsordenen kan bestyrelsen fastsætte en procedure for 
tilrettelæggelse af bestyrelsens møder.
 
 
Kapitel 4
Rådgivende organer
 
Advisory boards
§ 20. Rektor opretter efter indstilling fra dekanen et advisory board ved de fakulteter, hvor dette er påkrævet for at opnå 
eller vedligeholde væsentlige internationale akkrediteringer af fakultetets uddannelser, eller hvor andre hensyn til fakultetets 
centrale aktiviteter tilsiger det.
Stk. 2. Et advisory board skal bestå af eksterne medlemmer, som repræsenterer målgruppen for fakultetets forskning, 
uddannelse og formidling samt forsknings- og uddannelsesverdenen. Et advisory board skal have et væsentligt islæt af 
medlemmer, der har en uddannelse fra andre institutioner og som har et internationalt perspektiv på forskning, uddannelse 
og formidling. 
Stk. 3. Dekanen orienterer advisory board om fakultetets udvikling og strategi og indhenter rådgivning fra advisory board 
inden for følgende områder:
1)      Fakultetets overordnede strategi.
2)      Uddannelsernes udvikling, herunder særligt forhold vedrørende udbud og efterspørgsel.
3)      Forskningens kvalitet med særligt henblik på tilknytningen til det nationale og internationale forskningsmiljø.
4)      Videnudvekslingens effektivitet med særligt henblik på fakultetets generelle evne til at tilbyde viden og indsigt i 
overensstemmelse med det omgivende samfunds forhold og behov.
 
Aftagerpaneler og rådgivningspaneler
§ 21. For hvert fakultet nedsætter rektor efter indstilling fra dekanen et eller flere aftagerpaneler, der består af eksterne 
medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, 
som uddannelserne giver adgang til.
Stk. 2. Universitetet sikrer dialog mellem aftagerpanelerne og universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for 
samfundet og inddrager aftagerpanelerne ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye 
undervisnings- og prøveformer.
Stk. 3. Aftagerpanelerne kan afgive udtalelse og stille forslag til det relevante ledelsesniveau på universitetet om alle 
spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Et aftagerpanel skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som rektor eller 
dekan forelægger for aftagerpanelet.
Stk. 4. Der kan på tilsvarende måde nedsættes rådgivningspaneler af aftagerrepræsentanter inden for andre områder end 
uddannelsesområdet.
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Kapitel 5 
Akademiske råd og akademiske fora
 
Akademisk råd
 
Sammensætning
§ 22. Ved hvert fakultet nedsættes et akademisk råd, der består af dekanen samt repræsentanter for det videnskabelige 
personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og de studerende, jf. universitetslovens § 15, stk. 4. Desuden vælges 
observatører for det teknisk-administrative personale.
Stk. 2. Efter indstilling fra dekanen beslutter rektor rådets størrelse og sammensætning for den kommende valgperiode. Et 
akademisk råd har mindst 8 og højst 22 medlemmer ekskl. dekanen og ekskl. observatører for det teknisk-administrative 
personale.
Stk. 3. Det sikres, at der i akademisk råd er 2 repræsentanter for de ph.d.-studerende. Ansatte ph.d.-studerende er en del af 
det videnskabelige personale, mens ikke-ansatte ph.d.-studerende indgår i gruppen af studerende.
Stk. 4. Ved beslutningen om rådets størrelse og sammensætning tilstræbes, at der blandt det videnskabelige personale, 
herunder ansatte ph.d.-studerende, er en bred faglig repræsentation og så vidt muligt repræsentation for alle institutter.
Stk. 5. Antallet af repræsentanter for de studerende udgør 25 procent af antallet af videnskabelige medarbejdere, herunder 
ansatte ph.d.-studerende, inkl. dekanen. Er det beregnede tal ikke et helt tal, forhøjes til nærmeste hele tal. Hvis der oprettes 
særlige repræsentationsområder for ikke-ansatte ph.d.-studerende, indgår disse repræsentanter ikke i de 25 procent.
Stk. 6. Af og blandt det teknisk-administrative personale vælges 3 observatører til det akademiske råd. 
Stk. 7. Repræsentanter for det videnskabelige personale samt observatører for det teknisk-administrative personale vælges 
for 4 år ad gangen. Ansatte ph.d.-studerende, der repræsenterer det videnskabelige personale, vælges dog for 2 år ad gangen. 
Repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen. 
 
Opgaver
§ 23. Akademisk råd har følgende opgaver:
1)      At sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.
2)      At medvirke ved udpegning af medlemmer til udpegningsorganet, jf. § 16, stk. 2, samt at deltage i indstilling af 
medlemmer til rådgivningsgrupper ved ansættelse af rektor, prorektor, dekaner og prodekaner. Udpegning og indstilling på 
universitetsniveau sker gennem de akademiske råds formandsforsamling.
3)      At udpege medlemmer til universitetets tværgående rådgivningsfora, jf. § 35, stk. 3.
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 medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem løbende og rettidig 
medinddragelse. Dekanen skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og 
uddannelse med akademisk råd. 
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. 
 
Arbejdsform
§ 24. Akademisk råd vælger en formand blandt de valgte repræsentanter for det videnskabelige personale. Dekanen kan ikke 
vælges som formand. Formanden fungerer som mødeleder og er ansvarlig for udarbejdelsen af dagsordenen i samarbejde 
med dekanen.
Stk. 2. Dekanen udarbejder sammen med formanden en dagsorden for møderne. 
Stk. 3. Formanden og dekanen er ansvarlige for, at der udarbejdes et årshjul og en plan for regelmæssige møder, så det 
sikres, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt. Årshjulet bør bl.a. omfatte fakultetets strategi, 
temadrøftelser om principielle spørgsmål, budget, ansættelses- og rekrutteringspolitik og professorpolitik.
Stk. 4. Akademisk råd afholder normalt 6, og mindst 4, møder årligt. 
Stk. 5. Prodekanerne deltager i akademisk råds møder efter behov.
 
 
Akademisk rådgivning på universitetsniveau
§ 25. Formændene for de akademiske råd udgør en formandsforsamling.
Stk. 2. Formandsforsamlingen afholder møder med universitetsledelsen 1-2 gange årligt, hvor formændene fremlægger en 
samlet rapport om de akademiske råds arbejde i den forløbne periode, og hvor universitetsledelsen orienterer formændene 
om forhold af interesse for de akademiske råd, specielt om kommende initiativer.
Stk. 3. Universitetsledelsen kan inddrage formandsforsamlingen i forbindelse med drøftelse af konkrete sager.
Stk. 4. Universitetsledelsen kan anmode formandsforsamlingen om rådgivning i udpegningssager.
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Stk. 5. Formandsforsamlingen kan være talerør for de akademiske råd og afholder regelmæssigt møder med 
universitetsledelsen, jf. stk. 2.
Stk. 6. Formændene har pligt til at informere de akademiske råd om drøftelserne i formandsforsamlingen.
Stk. 7. En gang årligt indbyder bestyrelsen i forbindelse med et ordinært møde universitetsledelsen og formændene for de 
akademiske råd til at redegøre for arbejdet i de akademiske råd.
 
Institutfora
 
Sammensætning
§ 26. Ved hvert institut nedsættes et institutforum, der består af institutlederen samt repræsentanter for det videnskabelige 
personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende.
Stk. 2. Institutlederen fastsætter institutforums størrelse og struktur samt funktionsperioden for de valgte medlemmer. 
Størrelsen skal fastsættes således, at forummet er reelt funktionsdueligt. Et institutforum kan højst have 25 medlemmer.
Stk. 3. Sammensætningen skal ske under hensyntagen til instituttets størrelse, sammensætning og diversitet, og der skal 
sikres en passende repræsentation for videnskabeligt personale, ph.d.-studerende, teknisk-administrativt personale og 
studerende. 
Stk. 4. Dekanen godkender institutforums størrelse og struktur samt funktionsperioden for de valgte medlemmer.
Stk. 5. Repræsentanter for personale og studerende vælges ved lokale valg.
 
Opgaver
§ 27. Institutforum har til opgave:
1)      At sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.
2)      At sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.
Stk. 2. Institutlederen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem løbende og rettidig 
medinddragelse. Institutlederen skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og 
uddannelse med institutforum. 
Stk. 3. Institutforum kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for instituttets virksomhed og har 
pligt til at drøfte de akademiske forhold, som dekanen eller institutlederen forelægger.
Stk. 4. Institutforum har ret til at udtale sig til dekanen. 
 
Arbejdsform
§ 28. Institutforum vælger en formand og en næstformand blandt repræsentanterne for det videnskabelige personale, 
herunder institutlederen.
Stk. 2. Formanden fungerer som mødeleder og er ansvarlig for mødeindkaldelse og dagsorden, i samarbejde med 
næstformanden.
Stk. 3. Formanden og næstformanden er ansvarlige for, at der udarbejdes et årshjul og en plan for regelmæssige møder, så 
det sikres, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt. Årshjulet bør bl.a. omfatte instituttets strategi, 
temadrøftelser om principielle spørgsmål, budget, ansættelses- og rekrutteringspolitik, professorpolitik, instituttets fysiske 
og sociale rammer, medinddragelse og udvikling af ledelsesstrukturer og -former samt studentermiljø og trivsel.
Stk. 4. Institutforum afholder regelmæssige møder. 
 
 
Institutlignende skoler og centre
§ 29. Reglerne om institutfora finder tilsvarende anvendelse ved institutlignende skoler og centre.
 
 
 
Kapitel 6
Rektor og den øvrige øverste ledelse

Rektor
§ 30. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og ansætter og afskediger, efter indstilling fra rektor, prorektor(er) og 
universitetsdirektøren.
 
§ 31. Rektor ansættes efter eksternt opslag i henhold til gældende regler om stillingsopslag i staten. 
Stk. 2. Rektor skal være anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og 
Danmarks Frie Forskningsfond, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor skal 
have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og skal have indsigt i et universitets virke og samspil med det 
omgivende samfund.
Stk. 3. Ansættelsesproceduren skal sikre, at rektor har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Med henblik herpå tilrettelægges 
proceduren således, at der kan forventes almindelig tilslutning på universitetet til bestyrelsens beslutning om besættelse af 
rektorstillingen.
Stk. 4. Ansættelsesproceduren kan gennemføres af den samlede bestyrelse, eller bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et 
ansættelsesudvalg, der udarbejder opslag, udvælger kandidater til samtale, gennemfører ansættelsessamtaler og foretager 
indstilling til bestyrelsen om ansættelse.
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Stk. 5. Et ansættelsesudvalg, der nedsættes af og blandt bestyrelsens medlemmer, jf. stk. 4, skal bestå af bestyrelsens 
formand samt repræsentanter for de eksterne medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige personale, det tekniske og 
administrative personale og de studerende.
Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter en rådgivningsgruppe, der består af en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert 
fakultet, en repræsentant for det teknisk-administrative personale og en studerende. Medlemmerne indstilles af de 
akademiske råds formandsforsamling. Bestyrelsesformanden leder gruppens møder. Gruppen orienteres om udkast til 
opslag. Gruppen orienteres om det samlede ansøgerfelt. Gruppen får forelagt relevante indkomne ansøgninger og rådgiver 
bestyrelsen eller ansættelsesudvalget om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. 
Stk. 7. Bestyrelsen gennemfører ansættelsessamtaler og kan i forbindelse hermed søge intern eller ekstern bistand.
Stk. 8. Ansættelsesbeslutning træffes af den samlede bestyrelse.
Stk. 9. Bestyrelsen kan bringe rektors ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med reglerne i universitetslovens § 
29.
 
 
Rektors opgaver
§ 32. Rektor repræsenterer universitetet udadtil. Rektor varetager universitetets ledelse inden for de rammer, som 
bestyrelsen har fastsat, jf. universitetslovens § 14, stk. 1.
Stk. 2. Rektor har herunder til opgave at:
1)      Træffe afgørelse i alle sager, som ikke ved universitetsloven er henlagt til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn eller 
ph.d.-udvalg. 
2)      Indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen.
3)      Ansætte og afskedige dekaner.
4)      Ansætte og afskedige ledere af de organisatoriske videnskabelige enheder, medmindre opgaven delegeres.
5)      Oprette ph.d.-skoler, udpege og afsætte ph.d.-skoleledere, medmindre opgaven delegeres.
6)      Fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.
7)      Indstille budgettet til bestyrelsen og underskrive regnskabet.
8)      Fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.
9)      Tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 48, stk. 2.
10)  Godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet.
11)  Sikre retningslinjer for dokumentationssystemer i forbindelse med evalueringer og opfølgning.
12)  Sikre kvaliteten af universitetets uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling.
Stk. 3. Rektor bemyndiger øvrige ledere til hver inden for deres område at handle på rektors vegne. Rektor kan endvidere 
bemyndige andre ansatte til på særlige områder at handle på rektors vegne. Rektor kan i særlige tilfælde pålægge en 
heltidsansat videnskabelig medarbejder at fungere midlertidigt i en lederstilling.
Stk. 4. Rektor kan oprette rådgivende udvalg. Rektor kan anmode advisory boards, aftagerpaneler, studienævn, ph.d.-udvalg, 
akademiske råd og institutfora om at drøfte og afgive udtalelse om emner af betydning for universitetet.
Stk. 5. Rektor udarbejder en standardforretningsorden til brug for akademiske råd, studienævn m.fl.
 
Prorektorer
§ 33. En prorektor bistår rektor i den daglige ledelse efter aftale med rektor.  Hvis der ansættes flere prorektorer, fungerer 
én af disse som rektors stedfortræder.
Stk. 2. Prorektorer ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Stk. 3. § 31, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og stk. 8, finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse af prorektor. Derudover finder 
§ 31, stk. 2, 1. pkt. tilsvarende anvendelse ved ansættelse af den prorektor, der fungerer som rektors stedfortræder.
Stk. 4. Ved ansættelsesprocedurens start nedsætter rektor en rådgivningsgruppe, der består af en repræsentant for det 
videnskabelige personale fra hvert fakultet, en repræsentant for det teknisk-administrative personale og en studerende. 
Medlemmerne indstilles af de akademiske råds formandsforsamling. Gruppen orienteres om udkast til opslag. Gruppen 
orienteres om det samlede ansøgerfelt. Gruppen får forelagt relevante indkomne ansøgninger og rådgiver rektor om, hvilke 
kandidater der skal indkaldes til samtale.
Stk. 5. Rektor gennemfører ansættelsessamtaler og kan i forbindelse hermed søge intern eller ekstern bistand.
Stk. 6. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor bringe prorektors ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med 
reglerne i universitetslovens § 29.
 
Universitetsdirektør
§ 34. Universitetsdirektøren leder universitetets administration.
Stk. 2. Universitetsdirektøren ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Stk. 3. Universitetsdirektøren ansættes efter eksternt opslag i henhold til gældende regler om stillingsopslag i staten. 
Universitetsdirektøren skal have erfaring med administration og ledelse.
Stk. 4. Ved ansættelsesprocedurens start nedsætter rektor en rådgivningsgruppe med repræsentanter for universitetets 
administrativt ansatte personale. Medlemmerne indstilles af gruppen af vicedirektører og af hovedsamarbejdsudvalget. 
Gruppen orienteres om udkast til opslag. Gruppen orienteres om det samlede ansøgerfelt. Gruppen får forelagt relevante 
indkomne ansøgninger og rådgiver rektor om, hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.
Stk. 5. Rektor gennemfører ansættelsessamtaler og kan i forbindelse hermed søge intern eller ekstern bistand.
Stk. 6. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor bringe universitetsdirektørens ansættelsesforhold til ophør i 
overensstemmelse med reglerne i universitetslovens § 29.
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Kapitel 7
Universitetsledelsen
 
§ 35. Universitetsledelsen består af rektor, prorektor(er), universitetsdirektøren og dekanerne. Universitetsledelsen forestår, 
inden for de rammer som lovgivningen og bestyrelsen har fastsat og efter rektors nærmere bestemmelse, i fællesskab 
universitetets drift og udmøntningen af universitetets strategi og mål. Rektor sikrer, at universitetsledelsen udøver en samlet 
og sammenhængende ledelse, der varetager det samlede universitets interesser og behov, og som sikrer, at Aarhus 
Universitet fremstår og handler som én samlet institution.
Stk. 2.  Hver dekan kan tillægges særlige ledelsesopgaver i forbindelse med en af universitetets tværgående strategiske 
aktiviteter.
Stk.3.  For hver af de tværgående aktiviteter kan etableres et rådgivningsforum til støtte for ledelsens arbejde.
 
 
Kapitel 8
Ledelse af fakulteter
 
Dekan
§ 36. Rektor ansætter dekaner. Dekaner ansættes efter eksternt opslag i henhold til gældende regler om stillingsopslag i 
staten. 
Stk. 2. Dekanen skal være anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og 
Danmarks Frie Forskningsfond, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse, ledelse 
og et universitets samspil med det omgivende samfund.
Stk. 3. Ansættelsesproceduren skal sikre, at dekanen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Med henblik herpå 
tilrettelægges proceduren således, at der kan forventes almindelig tilslutning på fakultetet til rektors beslutning om 
besættelse af stillingen.
Stk. 4. Ved ansættelsesprocedurens start nedsætter rektor en rådgivningsgruppe, der består af repræsentanter for fakultetets 
videnskabelige personale, teknisk-administrative personale og studerende. Medlemmerne indstilles af fakultetets 
akademiske råd. Gruppen orienteres om udkast til opslag. Gruppen orienteres om det samlede ansøgerfelt. Gruppen får 
forelagt relevante indkomne ansøgninger og rådgiver rektor om, hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.
Stk.5. Rektor gennemfører ansættelsessamtaler og kan i forbindelse hermed søge intern eller ekstern bistand. 
Stk. 6. Rektor kan bringe en dekans ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med reglerne i universitetslovens § 29.
 
 
Dekanens opgaver
§ 37. Efter bemyndigelse fra rektor repræsenterer dekanen fakultetet udadtil og varetager ledelsen af fakultetet.
Stk. 2. Dekanen har herunder, efter bemyndigelse fra rektor og inden for rammerne af samarbejdet i universitetsledelsen, jf. 
§ 35, til opgave at:
1)      Være hovedansvarlig for fakultetets økonomi og varetage fakultetets overordnede personaleledelse.
2)      Sikre sammenhæng mellem fakultetets uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling.
3)      Sikre kvaliteten af fakultetets uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling.
4)      Sikre tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling.
5)      Ansætte og afskedige institutledere.
6)      Oprette ph.d.-skoler ved fakultetet.
7)      Udpege og afsætte ph.d.-skoleledere.
8)      Nedsætte ph.d.-udvalg og udpege formænd og eventuelle næstformænd for ph.d.-udvalg efter indstilling fra det 
pågældende ph.d.-udvalg.
9)      Nedsætte studienævn og godkende formænd og næstformænd for studienævn.
10)  Udpege og afsætte studieledere efter indstilling fra studienævnene.
11)  Godkende studieordninger efter forslag fra studienævnet.
Stk. 3. Dekanens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra advisory board, aftagerpaneler og akademisk råd, jf. §§ 20-
24.
 
Prodekaner 
§ 38. Dekanen ansætter en eller flere prodekaner, der skal godkendes af rektor. Prodekaner ansættes efter eksternt opslag i 
henhold til gældende regler om stillingsopslag i staten.
Stk. 2. En prodekan bistår dekanen i den daglige ledelse efter aftale med dekanen.
Stk. 3. Prodekanen skal være anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og 
Danmarks Frie Forskningsfond, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse, ledelse 
og et universitets samspil med det omgivende samfund.
Stk. 4. Ansættelsesproceduren skal sikre, at prodekaner har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.
Stk. 5. Dekanen kan med rektors godkendelse bringe en prodekans ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med 
reglerne i universitetslovens § 29.
 
 
Kapitel 9
Ledelse af institutter
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Institutleder
§ 39. Dekanen ansætter institutledere.
Stk. 2. Institutledere ansættes efter eksternt opslag i henhold til gældende regler om stillingsopslag i staten. 
Stk. 3. En institutleder skal have undervisningserfaring og skal være anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks 
Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, inden for instituttets fagområde eller et i 
forhold til instituttet nærtliggende fagområde. 
Stk. 4. Ansættelsesproceduren skal sikre, at institutledere har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Med henblik herpå 
tilrettelægges proceduren således, at der kan forventes almindelig tilslutning på instituttet til beslutningen om besættelse af 
stillingen.
Stk. 5. Ved ansættelsesprocedurens start nedsætter dekanen en rådgivningsgruppe, der består af repræsentanter for det 
videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende på instituttet. Medlemmerne indstilles af 
institutforum. Gruppen orienteres om udkast til opslag. Gruppen orienteres om det samlede ansøgerfelt. Gruppen får 
forelagt relevante indkomne ansøgninger og rådgiver om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale.
Stk. 6. Dekanen gennemfører ansættelsessamtaler og kan i forbindelse hermed søge intern eller ekstern bistand.
Stk. 7. Dekanen kan bringe en institutleders ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med reglerne i 
universitetslovens § 29.
 
 
Institutleders opgaver
§ 40. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets 
faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse.
Stk. 2. Institutlederen planlægger og fordeler instituttets arbejdsopgaver og kan pålægge medarbejdere at løse bestemte 
opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit inden for universitetets forskningsstrategiske 
rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Universitetets forskningsstrategiske rammer dækker hele universitetets 
profil. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt 
fratages deres forskningsfrihed.
Stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet, sammenhæng og udvikling i instituttets uddannelse, undervisning, forskning og 
videnudveksling. Institutlederen skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og 
undervisning. 
Stk. 4. Institutlederen nedsætter et institutforum, og institutlederens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra 
aftagerpaneler og institutforum, jf. §§ 21 og 26-28.
 
 
Kapitel 10
Ledelse af ph.d.-skoler 
 
Ph.d.-skoler og ph.d.-skoleleder
§ 41. Dekanen opretter og nedlægger ph.d.-skoler, hvor ph.d.-uddannelsen foregår. 
Stk. 2. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-skoleleder for hver ph.d.-skole. Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker, 
jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, og have erfaring 
med og indsigt i ph.d.-uddannelse. Dekanen indhenter fornøden rådgivning, således at udpegningsproceduren sikrer, at 
ph.d.-skolelederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.
Stk.3. Ph.d.-skolelederen leder ph.d.-skolen og har herunder til opgave at:
1)      Godkende ph.d.-studerende.
2)      Udpege ph.d.-vejledere.
3)      Forestå planlægningen af skolens uddannelse, herunder internationale ophold.
4)      Forestå løbende evalueringer af skolens aktiviteter og indstille til dekanen om opfølgning af disse evalueringer.
 
 
Ph.d.-udvalg
§ 42.  For at sikre de ph.d.-studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på ph.d.-uddannelsen, nedsætter 
dekanen ph.d.-udvalg med repræsentanter valgt af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-
studerende.
Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 3 år ad gangen. Repræsentanterne for de ph.d.-
studerende vælges for 1 år ad gangen.
Stk.3. Dekanen udpeger formænd og eventuelle næstformænd for ph.d.-udvalg efter indstilling fra det pågældende udvalg.
Stk. 4. Medlemstallet fastsættes af dekanen. Et ph.d.-udvalg skal have mindst 4 og højst 20 medlemmer. Ved fastsættelse af 
medlemstallet og ved eventuel opdeling i repræsentationsområder tages hensyn til ph.d.-skolens faglige bredde.
Stk. 5. Ph.d.-udvalgets opgaver fremgår af universitetslovens § 16 b, stk. 2.
 
Kapitel 11
Studieledere og studienævn
 
Studieledere
§ 43. Dekanen fastlægger studieledernes ansvarsområder i relation til studienævnsstrukturen.
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Stk. 2. Dekanen udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra det eller de berørte studienævn. Studielederen skal 
udpeges blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Udpegning sker for en periode på 3 år. Udpegning kan ske 
flere gange.
Stk. 3. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning 
og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen godkender opgaveformulering og 
afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.
 
Studienævn
§ 44. Studienævn oprettes og nedlægges af vedkommende dekan efter høring af de berørte institutter. 
Stk. 2. Der kan oprettes studienævn, der dækker en eller flere uddannelser, ligesom der kan oprettes studienævn på 
forskellige niveauer. Hvis der oprettes studienævn på forskellige niveauer, fastlægger dekanen opgavefordelingen mellem 
dem.
Stk. 3. Studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende. 
Medlemstallet fastsættes af dekanen. Et studienævn skal have mindst 4 og højst 18 medlemmer.
Stk. 4. Ved fastsættelse af medlemstallet og ved eventuel opdeling i repræsentationsområder tages hensyn til den faglige 
bredde inden for de uddannelsesdele, der omfattes af undervisningen.
Stk. 5. Studienævnets opgaver fremgår af universitetslovens § 18, stk. 4.
 
§ 45. Studienævnenes repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 3 år ad gangen af og blandt det 
videnskabelige personale, der underviser inden for det pågældende studienævns område.
Stk. 2. De studerendes repræsentanter i studienævnet vælges for 1 år ad gangen af og blandt de studerende, der studerer 
inden for det pågældende studienævns område.
 
Formand og næstformand
§ 46. Studienævnet vælger for 1 år ad gangen en formand, der tillige kan være studieleder. Formanden vælges blandt de 
heltidsansatte videnskabelige medarbejdere, som er medlemmer af nævnet. 
Stk. 2. Studienævnet vælger af sin midte blandt de studerende en næstformand. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen 
af studienævnets arbejde.
Stk. 3. Dekanen godkender den valgte formand og næstformand.
 
Kapitel 12
Valg
 
§ 47. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg til bestyrelsen, akademiske råd, ph.d.-udvalg og studienævn.
 
Kapitel 13
Økonomiske forhold
 
§ 48. Universitetet tegnes af rektor, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Ved dispositioner over fast ejendom tegnes universitetet af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af 
bestyrelsen.
 
§ 49. Universitetet kan oprette fonde for gavemidler, hvis dette er forudsat af gavegiver.
 
 
Kapitel 14
Særlige forhold
 
§ 50. Aarhus Universitet er etableret ved sammenlægning af Aarhus Universitet med de tidligere selvstændige institutioner 
Århus Tandlægehøjskole, Handels- og Ingeniørhøjskolen, Herning, Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Pædagogiske 
Universitet, Danmarks Jordbrugsforskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Ingeniørhøjskolen i Århus.
Stk. 2. Aarhus Universitet må anvende betegnelsen handelshøjskole.
 
§ 51. I overensstemmelse med finansloven samt aftale af 28. oktober 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 er der 
etableret et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet. Ph.d.-rådets forhold reguleres ved en allonge til denne vedtægt.
 
 
Kapitel 15
Godkendelse og ikrafttrædelse
 
§ 52. Denne vedtægt kan ændres af bestyrelsen. Vedtægtsændringer skal godkendes af Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte efter bemyndigelse i henhold til§ 9, nr. 8, i bekendtgørelse nr. 1574 af 15. december 2017 om delegation af 
uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
 
§ 53. Denne vedtægt træder i kraft ved styrelsens godkendelse. Allerede valgte repræsentanter for ansatte ph.d.-studerende i 
akademiske råd fortsætter som medlem af akademisk råd indtil udløbet af deres valgperiode.
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Stk.2. Samtidig ophæves vedtægt for Aarhus Universitet, godkendt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte den 
11. april 2018.
 
Vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse den 25. maj 2018.
 
Connie Hedegaard
Formand for Aarhus Universitets bestyrelse
  
Godkendt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 18. juni 2018.
 
Nikolaj Veje
Direktør
 
Allonge til vedtægt for Aarhus Universitet om etablering af et ph.d.-råd

Godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og 
udvikling den 22. februar 2011
 
 
Baggrund, retlig status og kompetence
§ 1. I overensstemmelse med finansloven samt ”Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012” af 28. oktober 2010 (bilag 2) 
– i det følgende benævnt ”aftalen” – er der etableret et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet.
 
§ 2. Ph.d.-rådet indgår som en del af Aarhus Universitet, men er i sit faglige virke, jf. § 3, uafhængig af universitetets 
almindelige ledelsesstruktur.
Stk. 2. Ph.d.-rådet træffer afgørelse i sager, der vedrører udmøntningen af bevillingen, jf. § 3.
 
§ 3. Ph.d.-rådet er ansvarlig for udmøntningen af den bevilling, der er beskrevet i finansloven samt aftalen. Bevillingen er 
øremærket til forskning og ph.d.-uddannelse med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig 
udbytte for alle elever såvel fagligt som med hensyn til alsidig udvikling og trivsel og motivation til videre uddannelse. 
Bevillingen skal i øvrigt anvendes i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af finansloven samt aftalen, herunder 
at midler fra bevillingen skal tildeles efter ansøgning udarbejdet af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og 
et universitet.
Stk. 2. Ph.d.-rådet nedsætter et internationalt bedømmelsesudvalg, hvis medlemmer indstilles af Det Frie Forskningsråd og 
Det Strategiske Forskningsråd. Ph.d.-rådet forelægger ansøgninger efter stk. 1 for dette udvalg med henblik på en 
forskningsmæssig vurdering af disse.
 
 
Sammensætning m.v.
§ 4. Ph.d.-rådet består af en formand og ti andre medlemmer, som alle udpeges for fire år. Formanden udpeges af 
ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. De øvrige medlemmer udpeges af ministeren efter indstilling fra de i stk. 2 
nævnte organisationer. Genudpegning kan ske for to år, sådan at genudpegning kun kan finde sted én gang.
Stk. 2. Følgende organisationer indstiller medlemmer til ph.d.-rådet, jf. stk. 1, 3. pkt.:
1)      Tre medlemmer indstilles af Danske Universiteter.
2)      Tre medlemmer indstilles af Professionshøjskolernes Rektorkollegium.
3)      To medlemmer indstilles af den relevante programkomité under Det Strategiske Forskningsråd.
4)      To medlemmer indstilles af KL (Kommunernes Landsforening).
Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1 og 2, indstillede medlemmer skal repræsentere henholdsvis universiteterne og 
professionshøjskolerne. De i stk. 2, nr. 3, indstillede medlemmer skal være internationale kapaciteter. De i stk. 2, nr. 4, 
indstillede medlemmer skal repræsentere relevante aftagere.
Stk. 4. Flertallet af ph.d.-rådets medlemmer, herunder formanden, skal være anerkendte forskere og have erfaring med og 
indsigt i ph.d.-uddannelse.
Stk. 5. Såfremt et medlem afgår inden funktionsperiodens ophør, udpeger ministeren et nyt medlem i overensstemmelse 
med stk. 1, 1. pkt., dog at det nye medlem kan udpeges for mindre end fire år.
Stk. 6. Ph.d.-rådet fastsætter en forretningsorden for udøvelsen af sin virksomhed.
 
Regnskab
§ 5. Der udarbejdes et regnskab for ph.d.-rådets virksomhed. Regnskabet indgår i overensstemmelse med universitetslovens 
regler i Aarhus Universitets almindelige regnskab.
 
Klage og hjemmel
§ 6. Retlige spørgsmål ved ph.d.-rådets afgørelser kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Fristen for 
indgivelse af klage er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.
Stk. 2. Afgørelser truffet af styrelsen efter stk. 1 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
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§ 7. Nærværende allonge er ud over universitetslovens § 10, stk. 6, fastsat med hjemmel i universitetslovens § 34, stk. 1 og 2, 
§ 36 og § 36 a.
Stk. 2. Allongen træder i kraft ved ministerens godkendelse.
 
Aarhus, den 28. januar 2011
 
Jens Bigum
Bestyrelsesformand
 
Godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling den 22. februar 2011
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Punkt 3: Til beslutning: Konstituering af rådet og valg af
ny formand (30 min. - 14.20 - 14.50)

Det indstilles

- At Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer

Baggrund

Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer jfr. Forretningsorden for
Akademisk Råd ved Health. § 1 stk. 2. Se bilag 2 for en oversigt over medlemmer af
Akademisk Råd.

Ansvarlig/sagsbehandler

Lars Bo Nielsen/Nete Ramlau-Hansen
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F O R RE T N I N G S O R D E N  

for  

Akademisk Råd ved Health  

Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor 
har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet § 19, stk. 5. Justeret på baggrund af 
universitetslovens bestemmelse om, at Akademisk Råd vælger en formand blandt sine 
medlemmer jf. § 15, stk.5. 

Medlemstal, konstitution m.v.  

§ 1. Akademisk Råd består af i alt 18 medlemmer. Dekanen er født medlem. Derudover består 
Akademisk Råd af 12 medlemmer valgt blandt fakultetets videnskabeligt ansatte (3 fra Institut for 
Klinisk Medicin, 3 fra Institut for Biomedicin, 2 fra Institut for Folkesundhed, 2 fra Institut for 
Odontologi, 1 fra Institut for Retsmedicin og 1 ansat Ph.d. studerende) og 5 medlemmer valgt 
blandt fakultetets studerende (2 fra medicinuddannelsen, 1 fra tandlægeuddannelsen, 1 fra øvrige 
uddannelser og 1 ikke-ansat Ph.d. studerende). Desuden deltager 3 observatører, valgt blandt 
fakultetets tekniske og administrative personale. 
Stk. 2. Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer. Dekanen er ikke valgbar. 
Stk. 3. Akademisk Råd kan indbyde andre ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at 
deltage i Akademisk Råds møder som observatører.  
Stk. 4. 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 dekanen en 
orientering om Akademisk Råds arbejde, og rådets mødeplan fastsættes.  
 

Udvalg  

§ 3. Akademisk Råd kan nedsætte rådgivende udvalg, men disse kan ikke tillægges selvstændig 
kompetence.  
 

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling  

§ 4. Akademisk Råd udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 6. Ordinære møder afholdes på 
universitetet to gange pr. halvår dog ikke i tiden l. juli - 15. august.  
Stk. 2. Senest 10 hverdage inden hver ordinær mødedag udsender formanden og dekanen 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 2 uger forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling 
af en sag, skal formanden og dekanen sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.  
Stk. 4. Formanden skal med bistand fra dekanstaben sørge for, at medlemmerne får forelagt de 
nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. Hvis materialet ikke er tilsendt medlemmerne 
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sammen med dagsordenen for et ordinært møde, skal det så vidt muligt fremlægges til gennemsyn 
i dekanstaben senest 3 hverdage inden mødet.  
 
§ 5. Ekstraordinære møder afholdes, når 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.  
 
§ 6. 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  

§ 7. 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.  
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 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  

§ 8. Akademisk Råd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer 
er til stede.  
Stk. 2. Akademisk Råds møder ledes af formanden. I tilfælde af at formandens forfald vælger 
Akademisk Råd et andet medlem til at overtage mødeledelsen. Mødelederen 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.  
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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.  
 
§ 9. Akademisk Råds afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.  

 
Mødepligt, habilitet og indkaldelse af suppleanter  

§ 10. 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 § 6.  
 
§ 11. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til 

tvivl om medlemmers 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.  
 
§ 12. 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 valgsekretariatet.  
Stk. 2. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af Akademisk Råd. Ved orlov kan 

rektor (v/valgsekretariatet) efter indstilling fra rådet bestemme, at vedkommende kun udtræder i 
orlovsperioden.  
 
§ 13. 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 
(v/valgsekretariatet) om, 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  

§ 14. Akademisk Råds beslutninger optages i et beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes 
senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes ved rundsendelse eller forelægges til godkendelse 
i næste møde. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget 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 ansvarlig for, at Akademisk Råd orienterer aktivt om sit arbejde.  
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Spørgsmål vedrørende forretningsordenens og standardforretningsordenens forståelse  

§ 15. 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  

§ 16. Denne forretningsorden træder i kraft 31. januar 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 28. februar 2014 
Dekan Allan Flyvbjerg 
Formand Jens Christian Hedemann Sørensen 
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Akademisk Råd for Health, 2020

VIP-repræsentanter
 Professor Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin
 Professor Nanna Susanne Brix Finnerup, Institut for Klinisk Medicin
 Professor Tine Brink Henriksen, Institut for Klinisk medicin
 Lektor Hanne Bjerregaard Møller, Institut for Biomedicin
 Lektor Rikke Nielsen, Institut for Biomedicin
 Professor Ebbe Bødtkjer, Institut for Biomedicin
 Lektor Niels Trolle Andersen, Institut for Folkesundhed
 Studieadjunkt Malene Kjær, Institut for Folkesundhed
 Ph.d. Andreas Halgreen Eiset, Institut for Folkesundhed
 Professor Bente Nyvad, Institut for Odontologi og Oral sundhed
 Lektor Golnoush Bahrami Møller, Institut for Odontologi og Oral sundhed
 Lektor Steffen Sinning, Institut for Retsmedicin

TAP-repræsentanter
 Laboratoriefunktionær Susie Mogensen, Institut for Biomedicin
 Bioanalytikerunderviser Inger Merete S. Paulsen, Institut for Biomedicin
 Centeradministrator Tina Bach Aaen, Institut for Klinisk medicin

Studerende
 Kasper Glerup Lauridsen, ph.d.-studerende
 Caroline Winther Boye, medicin
 Olivia Kaas Laursen, medicin
 Jeppe Skov Madsen, idræt
 Andre uddannelser, vakant
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Punkt 4: Til godkendelse: Udpegning af observatør (5
min. - 14.50 - 14.55)

Det indstilles

- At rådet udpeger Sofie Bjerregaard Thomsen som oberservatør for "andre uddannelser"

Baggrund

Ved valget i november 2019 blev pladsen til studerende fra "andre uddannelser" ikke
besat. Akademisk Råd har derfor mulighed for at udpege en observatør til denne
plads. Sofie Bjerregaard Thomsen, repræsentant fra Odontologisk Forening, er
interesseret i at være observatør.

Rådet bedes tage stilling til om Sofie Bjerregaard kan udpeges til observatør.

Ansvarlig/sagsbehandler

Nete Ramlau-Hansen/Maiken Hjortsbak

Punkt 5: Til beslutning: Udpegning af Healths
repræsentanter i AUFF’s bestyrelse (15 min. - 14.55 -
15.10)

Det indstilles

- At akademisk råd indstiller Jens Otto Lunde Jørgensen som den mandlige kandidat, og
at akademisk råd indstiller en kvinde som Healths VIP-repræsentant i AUFF’s bestyrelse

- At akademisk råd drøfter potentielle kandidater og udpeger to studerende (en mandlig
og en kvindelig) som kandidater til AUFF’s bestyrelse

Baggrund

Aarhus Universitet har bedt de akademiske råd om at udpege/genudpege en VIP-
repræsentant og studerende til AUFF’s bestyrelse for perioden 1/6-2020-31/5-2024 (fire
år). AUFF er en privat, erhvervsdrivende fond, hvis midler stammer fra virksomheden
Auriga Industries A/S. Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved
Aarhus Universitet. Bestyrelsen består af elleve personer med rektor Brian Bech Nielsen
som formand. Hvert fakultet har en VIP-repræsentant, ligesom de studerende er
repræsenteret med et medlem.

Vedr. VIP-repræsentanten
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Klinisk lærestolsprofessor Jens Otto Lunde Jørgensen (født 1957) har siden 2010 været
Healths VIP-repræsentant i AUFF’s bestyrelse. Her er han medlem AUFF’s
uddelingsudvalg, hvor han bl.a. er med til at vurdere ansøgningerne fra Health. Jens Otto
Lunde Jørgensens medlemskab udløber den 31/5-2020, og han har givet udtryk for, at
ønsker at fortsætte frem til den 31/5-2024.

Det anbefales derfor, at akademisk råd indstiller Jens Otto Lunde Jørgensen som den
mandlige kandidat, mens akademisk råd bedes finde en kvindelig kandidat til
bestyrelsen. De to indstllede personer drøftes af formændene i de akadmiske råd, der
derefter udpeger Healths repræsentant i AUFF´s bestyrelse.

Der forudsættes ikke medlemskab af akademisk råd for at blive indstillet.

Vedr. to studerende

Udpegningsperioden for det nuværende fondsbestyrelsesmedlem, stud.oecon. Emil
Outzen, der repræsenterer de studerende i AUFF’s bestyrelse, udløber den 31/5-2020.

Proceduren for udpegning af en studerende til AUFF-s bestyrelse er, at hvert fakultets
akademiske råd udpeger to studerende (en mand og en kvinde), hvorefter fakulteterne
enes om to forslag (en mand og en kvinde), der præsenteres for rektor. Rektor vil
derefter udpege det kommende medlem.

Mødedeltagerne bedes før mødet overveje potentielle kandidater med henblik på at give
en kort præsentation under mødet. Det er et krav, at kandidaterne skal være indskrevet
som studerende ved Aarhus Universitet - ikke nødvendigvis i hele den 4-årige
udpegningsperiode, men af hensyn til kontinuiteten, er det at foretrække.

Akademisk bedes drøfte potentielle kandidater og udpege to studerende (en mandlig og
en kvindelig) som kandidater til AUFF’s bestyrelse.

Videre forløb

Mht. udpegningen af de studerende: Fakultetet kontakter relevante personer på de andre
fakulteter mhp. at vælge to studerende (en mand og en kvinde) til rektor. Fakulteterne
skal indsende navne på de udpegede personer til universitetsledelsens stab senest den
24/2-2020.

Ansvarlig / Sagsbehandler

Lars Bo Nielsen / Henry Andreasen

Punkt 6: Til orientering: Ny ph.d.-stipendiemodel (20 min.
- 15.10 - 15.30)

Det indstilles

- At Akademisk Råd tager orienteringen til efterretning
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Baggrund

Fakultetsledelsen besluttede 7. november 2019 at indføre en ny ph.d.-stipendiemodel,
der er næste skridt i en gradvis overdragelse af ph.d.-stipendiemidler til institutterne. I
den nye model får institutterne flere basismidler, men forpligter sig samtidig på et måltal
for ph.d.-rekruttering. Samtidig udbyder fakultetet 20-25 fulde stipendier fordelt på to
årlige ansøgningsrunder.

Formålet med den nye model er at øge antallet af indskrevne ph.d.-studerende og at give
institutlederne mulighed for at anvende midlerne mere strategisk – fx ved at geare
midlerne med eksterne fondsmidler eller lade midler til ph.d.-studerende indgå i
startpakker til nyansatte forskere.

Langt de fleste ansøgere vil nå frem til instituttet via stipendierunderne. Dertil bliver der
mulighed for at søge løbende optag med fuld finansiering, evt. med tilskud fra instituttet.

Som en udløber af modellen nedsættes et nyt stipendieudvalg. Det nuværende
rekrutteringsudvalg er orienteret på møde 14. januar 2020 og vil fremover være et
studenterforskningsudvalg med opgaver vedr. forskningsår (optag og stipendier), priser
mv.

Ph.d.-skolen har orienteret om beslutningen og hovedtrækkene i den nye model i ph.d.-
skolens nyhedsbrev 5. december 2019 samt i Healths nyhedsbrev 11. december 2019.
Inden da fik institutterne mulighed for selv at orientere deres miljøer.

I vedlagte notat beskrives modellen i flere detaljer.

Ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund deltager som gæst og præsenterer den nye model.

Den videre proces

• Information og vejledning til relevante målgrupper er under udarbejdelse.
• Hvor mange midler ift. hvilket måltal formidles til institutterne snarest muligt.
•

Ansvarlig/sagsbehandler

Lars Bo Nielsen/Helene Nørrelund/Tanja Hansen
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Modtager(e): Akademisk Råd

Ny ph.d.-stipendiemodel på Health

Fra og med 2020 indfører Health efter beslutning i fakultetsledelsen en ny ph.d.-sti-
pendiemodel, der skal understøtte institutternes strategiske (med-)finansiering af 
ph.d.-studerende. Fremover overføres størstedelen af fakultetets ph.d.-stipendiemidler 
således til institutterne. Samtidig uddeler fakultetet årligt 20-25 fulde stipendier.

Den nye stipendiemodel vil gøre det nemmere for institutterne at arbejde strategisk, 
medfinansiere og lave startpakker. Måltal for institutternes ph.d.-indskrivning skal 
sikre, at pengene ikke opsluges af driften, og omvendt frigives der midler til andre for-
mål, jo flere ph.d.-forløb et institut finansierer for eksterne midler.

Det er fortsat ph.d.-skolens opgave at sikre uddannelsens faglige niveau, og med den 
nye model vil skolen i højere grad fokusere på udvikling og internationalisering af 
ph.d.-kurser og andre uddannelsesaktiviteter.

Fakultetsstipendier
Det har hidtil været ph.d.-skolen, der har været ansvarlig for fordelingen af alle fakul-
tetets stipendiemidler. Det ændres i den nye model, således at fakultetet uddeler 20-25 
fulde stipendier om året til særligt dygtige ansøgere og/eller ansøgere med projekter af 
særlig høj kvalitet. 

Ph.d.-skolen foretager også i den nye model en vurdering af projektets egnethed som 
ph.d.-projekt og af kandidatens kvalifikationer med henblik på indskrivning.

Stipendierne udbydes via to årlige opslag – næste gang februar-marts 2020. Potentiel-
le ansøgere vil ikke opleve de store ændringer ift. næste runde og skal søge som plan-
lagt, om end være opmærksomme på ny information om international medvejleder. 
Har man som ansøger et finansieringsbehov – og får man ikke del i de fulde stipendier 
– kan man efterfølgende komme i betragtning til at modtage midler fra sit institut.
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Institutmidler
Institutmidler tildeles som udgangspunkt ph.d.-kandidater, der har søgt i en stipendi-
erunde. De har allerede været igennem en kvalitetssikring ved ph.d.-skolen og stipen-
dieudvalget. Til brug for sin vurdering får instituttet en oversigt over ansøgernes finan-
sieringsbehov samt en ranking-liste udarbejdet af stipendieudvalget.

Instituttet kan også uddele midler uden for runderne med henblik på opnåelse af fuld 
finansiering og ansøgning om løbende optag. Løbende optag tilbydes ph.d.-forløb med 
fuld finansiering og iht. de samme krav som ved ansøgning via en opslagsrunde.

Ved løbende optag skal man være opmærksom på, at ph.d.-stillingen skal i opslag, 
medmindre mere end 50 % af finansieringen er øremærket ansøgeren. 

Stipendieudvalg
Som en udløber af den nye stipendiemodel nedsættes et nyt stipendieudvalg. Udvalget 
består af 17 faglige repræsentanter, heriblandt en formand og en næstformand, samt 
FP-lederne og ph.d.-skolelederen. De faglige repræsentanter udpeges af dekanen på 
baggrund af deres forskningserfaring og med henblik på diversitet i alder og køn samt 
bred repræsentation af fakultetets faglige områder.

Udvalget har til opgave at bedømme ansøgninger og indstille til fakultetet om tildeling 
af 20-25 fulde ph.d.-stipendier om året fordelt på to runder. Bedømmelsen tager ud-
gangspunkt i ansøgers kvalifikationer og potentiale, ph.d.-projektets videnskabelige 
højde og forskningsmiljøets kvalitet. Som led i behandlingen skal udvalget sikre, at an-
søgerne lever op til de lovmæssige krav til indskrivning ved ph.d.-skolen samt rangere 
ansøgerne for at hjælpe institutterne med deres strategiske fordeling af institutmidler-
ne

Udpegningen er for 2 år med mulighed for genudpegning for en andel af medlemmer.

Ikrafttræden
Modellen træder i kraft fra og med stipendierunden februar-marts 2020. Det nye sti-
pendieudvalg er udpeget af dekanen.

Der bliver tale om en gradvis indfasning af midler til institutterne pga. allerede udlove-
de ph.d.-stipendier.
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Punkt 7: Til drøftelse: Studenterforskningspris (10 min. -
15.30 - 15.40)

Det indstilles

- At Akademisk Råd evaluerer forløb og resultat vedr. Studenterforskningspris 2020

- At Akademisk Råd nedsætter bedømmelsesudvalg for Studenterforskningspris 2021

Baggrund

Vejledere og undervisere på Health kunne frem til 1. november 2019 indstille studerende
til Healths nye studenterforskningspris. Prisen hylder studerende, der har leveret et
ekstraordinært skriftligt arbejde. Der kom 15 indstillinger, hvoraf 11 var fra medicin, og 8
var mænd (se bilag 1).

Bedømmelsesudvalget udvalgte 3 prismodtagere:

•Medicinstuderende Victor Dahl Mathiasen indstillet af Christian Wejse
(Folkesundhed)
•Medicinstuderende Simon Arvin indstillet af Keisuke Yonehara (Biomedicin)
•Medicinstuderende Laura Linnea Määttä indstillet af Troels Staehlin (Klinisk
Medicin)

Evaluering

Akademisk Råd – med input fra bedømmelsesudvalget – bedes evaluere forløbet med
henblik på evt. ændringer til opslag og proces. Forslag til drøftelsen:

• Hvordan understøttes større spredning på studieretning?
• Accepteres studerende fra andre fakulteter?
• Fordrer princippet om ’én pris per institut’ en skarpere definition af
instituttilknytning?
• Uddeling af prisen på Matchmaking Day i stedet for PhD Day?
• Prisuddeler fra Akademisk Råd, fx formanden, i stedet for prodekanen for
uddannelse?

Bedømmelsesudvalg

Udvalget består af professor Peter Hokland, lektor Golnoush Bahrami Møller, ph.d.-
studerende Kasper Glerup Lauridsen og ph.d.-studerende Andreas Halgren Eiset.

Der skal findes erstatning for Peter Hokland og Kasper Lauridsen mhp.
Studenterforskningsprisen 2021. Peter Hokland er udgået af rådet og Kasper Glerup
Lauridsen færddiggøre sin ph.d.til sommer.

Den videre proces

• Hjemmesiden opdateres mhp. indstillinger til Studenterforskningsprisen 2021.
• Annoncering efter indstillinger i august 2020 efter aftale med Akademisk Råd.
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Ansvarlig/sagsbehandler

Nete Ramlau-Hansen/Tanja Hansen
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BILAG 1: Oversigt over indstillinger

De 3 prismodtagere er markeret med grøn og fed skrift (nr. 7, 12 og 13).

No. Køn Studieretning Opgavetype Institut Ansættelsessted
1 M Medicin Speciale Biomedicin Biomedicin
2 K Odontologi Artikel Odontologi og 

Oral Sundhed
Odontologi og Oral 
Sundhed

3 K Medicin Speciale Klinisk Medicin / 
Retsmedicin

Klinisk Medicin

4 K Medicin Forskningsårsrapport Klinisk Medicin / 
Retsmedicin

Klinisk Medicin

5 K Molekylær Medicin* Artikel Klinisk Medicin / 
Retsmedicin

Klinisk Medicin

6 K Medicin Artikel Klinisk Medicin / 
Retsmedicin

Klinisk Medicin

7 M Medicin Forskningsårsrapport Klinisk Medicin / 
Retsmedicin

Klinisk Medicin / 
Folkesundhed

8 M Molekylær medicin* Præspeciale Biomedicin Biomedicin
9 M Medicin Artikel Biomedicin Biomedicin
10 M Medicin Artikel Klinisk Medicin / 

Retsmedicin
Klinisk Medicin

11 M Medicin Artikel Biomedicin Biomedicin
12 M Medicin Bachelorprojekt Biomedicin Biomedicin
13 K Medicin Speciale Klinisk Medicin / 

Retsmedicin
Klinisk Medicin

14 M Medicin Bachelorprojekt Klinisk Medicin / 
Retsmedicin

Klinisk Medicin

15 K Sundhedsfaglig 
Kandidatuddannelse

Speciale Klinisk Medicin / 
Retsmedicin

Klinisk Medicin / 
Folkesundhed

Blandt de 15 indstillinger var:

- 7 kvinder og 8 mænd
- 11 fra medicin, 2 fra molekylær medicin, 1 fra odontologi, 1 fra sundhedsfaglig kandidatuddannelse
- 6 artikler, 4 specialer, 2 forskningsårsrapporter, 2 bachelorprojekter, 1 præspeciale

Institutterne fordelte sig med:

- 9 til Klinisk Medicin/Retsmedicin, 5 til Biomedicin, 1 til Odontologi

Indstillernes ansættelsessted fordelte sig med:

- 7 fra Klinisk Medicin, 5 fra Biomedicin, 2 fra Klinisk Medicin/Folkesundhed, 1 fra Odontologi

*Molekylær Medicin udbydes af ST. Akademisk Råd bør være opmærksom på, at det kan give anledning til 
spørgsmål, hvis vi giver en HE studenterforskningspris til en studerende fra et andet fakultet. 
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Health Studenterforskningspris.  
 
 
Indstilling: VIP personale, der kan være hovedvejleder på studenteropgaver, indstiller 
studerende, der har udmærket sig særligt gennem et skriftligt arbejde.  
 
Indstillede: Kan være studerende, der har udmærket sig gennem en særlig fremra-
gende bacheloropgave, specialeopgave, opgave fra talentsporet, eller studerende der 
har lavet frivillig forskning i fritiden uden for formaliseret program. Det kan også være 
forskningsårsstuderende og kandidat-ph.d.-studerende, der fortsat er indskrevet på 
kandidatuddannelsen. Arbejdet, for hvilket prisen kan gives, skal være afsluttet i stu-
dietiden, og kandidater til prisen kan indstilles makimalt et år efter opnået kandidat-
grad. Kandidat-ph.d.-studerende kan ligeledes kun indstilles for arbejde, de har lavet, 
mens de er kandidatstuderende (før de overgår til del B).  
 
Priser: Der uddeles årligt en Studenterforskningspris pr. institut på Health. Hvis der ikke 
findes værdige kandidater kan prisen fra et givent institut udgå. Retsmedicin lægges i 
denne forbindelse sammen med Institut for Klinisk Medicin.  
 
Bedømmelse: Underudvalg fra akademisk råd  
 
Bedømmelsen skal bero på: Indstilling fra vejleder og den studerendes skriftlige bi-
drag.  
Typer af skriftelig bidrag, der kan ligge til grund for bedømmelse: Skriftlig opgave (ek-
sperimentel eller teoretisk) eller artikel udkast med den studerende som førsteforfat-
ter. Der kræves medforfattererklæringer for bidragene.  
 
Bedømmelseskriterier:  
1) Originalitet i tilgang til emne 
2) Indsigt og overblik over originallitteratur på området 
3) Evne til at opstille original(e) testbar(e) hypotese(r) og/eller stille relevant(e) vi-
denskabelig(e) spørgsmål 
4) Formulere sig på et akademisk højt niveau 
5) Klar formidling af budskaber 
6) At arbejdet repræsenterer en substantiel, enestående arbejdsindsats  
 
Bedømmelsen skal tage højde for de forskellige niveauer af studenter-bidrag og gen-
kende den særegne præstation på de enkelte niveauer.  
 
Indplacering i årshjul: 
Priserne uddeleles en gang om året samtidig med Fogh Nielsen annoncering. Bedøm-
melse skal være klar primo december, således at priserne kan uddeles ved PhD dagen 
i januar.  
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Annoncering og Uddeling:  
 
Priserne og frister annonceres hvert år i august.  
Priserne annonceres bredt bland studerende og vejledere. Der er ikke en øvre 
grænse for antal af indstillinger.  
Priserne uddeles en gang om året på PhD dagen.  
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Punkt 8: Til godkendelse: Ændring af kommissorium for
disputatsnævnet og nyudnævnelse af medlemmer (15
min. - 15.40 - 15.55)

Det indstilles

- At vedlagte forslag til retningslinjer for Disputatsnævnet tiltrædes

- At de 5 pladser i Disputatsnævnet besættes i overensstemmelse med retningslinjerne,
således

• at Akademisk Råds formand også fungerer som formand for nævnet,
• at Akademisk Råds udpeger yderligere 3 professorer som medlemmer af nævnet
og
• at den ansvarlige prodekan desuden er medlem af nævnet.

Baggrund

Med det foreliggende kommissorium ændres retningslinjerne for Disputatsnævnet
således, at den ansvarlige prodekan skifter status til menigt medlem af nævnet og
afløses som formand af den siddende formand for Akademisk Råd.

Det siddende nævns funktionsperiode udløb med det udpegende Akademiske Råd, og
nævnet skal derfor ny-/genbesættes.

Nævnet blev nedsat i december 2017. Baggrunden var et ønske om en mere formaliseret
og professionel håndtering af det stigende antal doktorafhandlinger, der blev indleveret til
bedømmelse. Der indleveres ca. 10 afhandlinger per år, og den daglige sagsbehandling
foretages af Forskeruddannelsen. Nævnets virksomhed blev evalueret positivt på
Akademisk Råds møde 14. november 2019.

Nævnet har, som det det fremgår af retningslinjerne, til opgave på fakultetets vegne

• at beslutte om det indleverede materiale skal/kan antages til bedømmelse

• at indstille medlemmer til og nedsætte bedømmelsesudvalg

• at foretage kontrol af, at bedømmelsesudvalgets indstilling overholder
bekendtgørelsens krav til videnskabeligt niveau og indhold.

Nævnet har derudover til opgave inden for Bekendtgørelsens rammer at fastsætte
retningslinjer for form og indhold i forbindelse med indlevering af afhandlinger samt
sagsbehandling, bedømmelse og forsvar af disse. Det er fortsat Akademisk Råd, der
tildeler doktorgraden.

Nævnet har i perioden lagt særlig vægt på, at indleverede doktorafhandlinger lever op til
Bekendtgørelsens § 3, stk. 2 som fordrer at tildeling af doktorgraden ”skal være udtryk for
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anerkendelse af, at forfatteren har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og med
sin afhandling har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre” og Bekendtgørelsens §
5, stk. 2, som i forbindelses med at der evt. indgår ”afhandlinger eller forskningsresultater
herfra, der tidligere har dannet grundlag for, at der i Danmark eller udlandet er tildelt
vedkommende en akademisk grad…..” stiller krav om, at ” Doktorgraden kan kun tildeles,
hvis forfatteren ved doktorafhandlingen dokumenterer at have opnået nye
forskningsresultater, der i sig selv har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre i
forholde til det tidligere bedømte”.

For at sikre fortsat høj international styrke af vores fineste akademiske grad har nævnet
derfor arbejdet på at præcisere fakultetets regelsæt herom. Der vil være en løbende
diskussion af dette emne i nævnet.

Ansvarlig/sagsbehandler

Lars Bo Nielsen/Henrik Skriver
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 Modtager(e): Akademisk Råd

Retningslinjer for Disputatsnævnets arbejde 

Disputatsnævnets medlemmer 

4 professorer udpeget af Akademisk Råd. Akademisk Råds formand er født formand 
for nævnet. En prodekan udpeges som medlem af nævnet. 
Nævnets menige medlemmer udpeges for en periode af 2 år.

Disputatsnævnets opgaver 
1. Beslutter om det indleverede materiale skal/kan tages til bedømmelse (Be-

kendtgørelsen §4 stk. 2).
2. Indstiller medlemmer til og nedsætter bedømmelsesudvalg.
3. Foretager kontrol af, at bedømmelsesudvalgets indstilling overholder bekendt-

gørelsens krav til det videnskabelige niveau og indhold  

Ad. 1. 

Disputatsnævnet beslutter om det indleverede materiale kan tages til bedømmelse 
evt. efter konsultation med et relevant fagligt miljø på baggrund af en vurdering 
af:

- Doktorandens videnskabelige modenhed, herunder om doktoranden særskilt 
har gjort rede for, hvordan og i hvilket omfang hun/han med specifikt anførte 
forskningsresultater ”i sig selv har bragt videnskaben et væsentligt skridt vide-
re” også i forhold til tidligere resultater/arbejder, der er indgået i og blevet be-
dømt i forbindelse med tidligere akademiske afhandlinger. 

- Disputatsens form og indhold herunder dens fysiske omfang (antal artikler/si-
der), den faglige vægt af de tidsskrifter, og hvor inkluderede artikler er publi-
ceret.
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- Om der ved institutionen er fagkyndighed på professorniveau inden for af-
handlingens emneområde.

Ad 2 

Disputatsnævnet nedsætter bedømmelsesudvalg, herunder identificeres 3 med-
lemmer på baggrund af følgende vejledende retningslinjer:

- Til formand for bedømmelsesudvalget udpeges en forsker på professorni-
veau, som er tildelt doktorgraden, og som er ansat ved fakultetet.

- De to øvrige medlemmer skal også have professorniveau. De skal tillige 
være eksterne, og mindst ét ansat ved et anerkendt udenlandsk universitet 
eller en udenlandsk forskningsinstitution.

- Det skal tilstræbes at begge køn er repræsenteret i bedømmelsesudvalget.

- Udenlandske medlemmer er omfattet af de samme habilitetsregler som 
indenlandske.

 

 Ad 3.

Når bedømmelsesudvalgets videnskabelige bedømmelse og indstilling foreligger 
har Prodekan/Disputatsnævn en frist på 5 dage til at komme med bemærkninger. 

U:\dokdok\Retningslinjer for Disputatsnævnetn - revideret jan 2020.docx
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Punkt 9: Til godkendelse: Indstilling af medlemmer til
redaktionskomiteen for Omnibus (10 min. - 15.55 - 16.05)

Det indstilles

- At de akademiske råd indstiller VIP-repræsentanter i prioriteret orden med henblik på
udpegning af 2 medlemmer til komitéen

Baggrund

Redaktionskomitéen for Omnibus har anmodet om udpegning af 2 VIP (udpeges efter
indstilling fra de akademiske råd) og 1 Ledelsesrepræsentant (udpeges af
Universitetsledelsen) til komitéen. Udpegningsperioden for disse medlemmer udløber i
april 2020.

Redaktionskomitéens sammensætning

Redaktionskomitéen har 7 medlemmer, p.t. med følgende sammensætning:

2 TAP-repræsentanter (udpeget indtil december 2022):

•2 VIP-repræsentanter (udpeget indtil april 2020):

1 ledelsesrepræsentant (udpeget indtil april 2020, udpeges af Universitetsledelsen):

2 studenterrepræsentanter (udpeget indtil december 2020):

Udpegningsperiode

VIP-repræsentanter udpeges for en 4-årig periode, med mulighed for genudpegning én
gang for yderligere 2 år med henblik på at sikre kontinuerlig udskiftning.

Om medlemmerne

Det fremgår af kommissoriet (vedhæftet), at medlemmerne skal være kendetegnet ved at
have:

• interesse og engagement i forhold til Omnibus
• samt at mangfoldighed bør tilstræbes, hvad angår
• repræsentation fra fakulteter
• kønsfordeling
• geografi etc.

Rektoratet beder derfor de akademiske råd sikre disse hensyn ved indstillingerne.

De akademiske råd bedes på denne baggrund indstille VIP-repræsentanter i prioriteret
orden med henblik på udpegning af 2 medlemmer til komitéen.

Den videre proces
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Når rektoratet har modtaget de prioriterede indstillinger, aftales et eventuelt møde og
beslutning om den endelige udpegning af VIP-repræsentanterne med
Universitetsdirektør Arnold Boon.

Frist for indstillinger

Indstillingerne sendes til rektoratet senest mandag den 24. februar 2020.

Ansvarlig/sagsbehandler

Lars Bo Nelsen/Nete Ramlau-Hansen
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Kommissorium for redaktionskomité for og ansvarshavende redaktør af Omnibus  

Tiltrådt på universitetsledelsesmøde den 27. september 2017.  

1. Redaktionskomiteens formål  

Redaktionskomiteen skal bidrage til at fremme virkeliggørelsen af Omnibus’ formål, jævnfør Omnibus’ 
formålsparagraf:   

1.1 Omnibus skal være hele universitetets medie og understøtte universitetets formål.  
1.2 Omnibus udkommer som netavis.  
1.3 Omnibus har alle medarbejdere og studerende som sin målgruppe.  
1.4 Omnibus skal bidrage til at opbygge fællesskab, identitet og oplevelse af ejerskab blandt 

medarbejdere og studerende. 
1.5 Omnibus skal være en del af en fælles AU-offentlighed og skal vise mangfoldigheden på AU som 

arbejdsplads og studiested, også̊ geografisk.  
1.6 Omnibus skal være perspektiverende og debatskabende.  
1.7 Omnibus skal under behørig hensyntagen til sit samlede ansvar tage centrale spørgsmål op til 

dybdegående og kritisk behandling.  
1.8 Omnibus skal være kendetegnet ved klare afsenderforhold.  
1.9 Omnibus skal være et internt medie og har derfor ikke som selvstændigt formål at profilere 

universitetet eksternt.  

2. Redaktørens arbejdsopgaver  

Redaktørens arbejdsopgaver er:  

2.1 At sikre at Omnibus er i overensstemmelse med dets formålsparagraf og de overordnede 
redaktionelle retningslinjer for Omnibus.  

2.2 At stå̊ for den daglige ledelse af den øvrige redaktion samt den redaktionelle prioritering og 
redigering af Omnibus. Dette sker efter journalistiske nyhedskriterier under hensyntagen til 
Omnibus’ formålsparagraf, medieansvarsloven og de almindelige regler for god presseskik.  

2.3 At deltage i redaktionskomiteens møder og fungere som redaktionskomiteens sekretær, herunder 
at indkalde til møde og lede møderne. Redaktøren kan indkalde et medlem af redaktionen som 
referent ved møderne.  

2.4 At behandle og besvare eventuelle klager over Omnibus, herunder orientere redaktionskomiteen 
om disse.   

2.5 At rådføre sig med redaktionskomiteen i alle sager af principiel karakter.  
2.6 At varetage ansvaret for avisens budget og i samarbejde med komitéen at udmønte budgettet 

inden for budgetrammen.  
2.7 I redaktørens fravær delegeres ansvaret som ansvarshavende redaktør og ansvaret for budgettet til 

en af redaktøren udpeget stedfortræder, som skal være medlem af redaktionen.  

3. Redaktionskomiteens arbejdsopgaver  

Redaktionskomiteens arbejdsopgaver er:  
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3.1 At fastlægge de overordnede redaktionelle principper i samarbejde med redaktøren under 
iagttagelse af Omnibus’ formålsparagraf, hensynet til informations- og ytringsfriheden og det 
ansvar, der modsvarer Omnibus nødvendige frihedsgrader.  

3.2 At rådgive redaktøren om Omnibus’ udgivelsesstrategi.  
3.3 At rådgive redaktøren om retningslinjer for Omnibus’ struktur og layout.  
3.4 At yde redaktøren efterkritik på udgivelser.   
3.5 At fremlægge årlig status af Omnibus for universitetsledelsen. 
3.6 At fremlægge en evaluering af Omnibus for universitetsledelsen hvert fjerde år, som kan danne 

afsæt for en eventuel ny strategi og handlingsplan. Hvis en ny strategi og handlingsplan 
vedtages, revideres kommissoriet og fremlægges for universitetsledelsen til godkendelse.  

3.7 At sikre Omnibus’ redaktionelle frihed, herunder at fastholde armslængdeprincippet. 
3.8 At udarbejde et årshjul for redaktionskomiteens arbejdsopgaver ved det første møde hvert år.  
3.9 At rådgive redaktøren om budgetmæssige prioriteringer. 
3.10 At forhandle det årlige budget med universitetsledelsen hvert år i september. 
3.11 At godkende budgettet og underskrive regnskab.  

4. Organisatorisk indplacering  

4.1 Omnibus er organisatorisk placeret i AU IT.  
4.2 Redaktøren refererer til vicedirektøren for AU IT. De redaktionelle medarbejdere refererer til   
redaktøren, dog refererer de i lønforhandlinger til vicedirektøren for AU IT.    

5. Redaktionskomiteens sammensætning  

Omnibus’ redaktionskomite har syv medlemmer. Medlemmerne vælger en formand for komiteen. 
Formanden skal vælges blandt VIP-medlemmerne. Formanden er komiteens kontaktperson og 
sparringspartner for redaktøren mellem møderne. Formanden kan i den forbindelse træffe beslutninger på 
komiteens vegne. Dog skal beslutninger af principiel karakter drøftes og besluttes af komiteen. 

Medlemmerne udpeges for følgende perioder med mulighed for genudpegning: 

• To TAP-repræsentanter udpeges for en fireårig periode.  
• To VIP-repræsentanter udpeges for en fireårig periode. 
• En ledelsesrepræsentant udpeges for en fireårig periode. 
• To studenterrepræsentanter udpeges for en toårig periode.  

Redaktøren for Omnibus deltager i redaktionskomiteens møder.  

5.1 Medlemmerne skal være kendetegnet ved at have interesse og engagement i forhold til 
Omnibus. Redaktionskomiteen sammensættes af to VIP-medarbejdere, to TAP-medarbejdere, 
to studerende og en repræsentant for ledelsen efter følgende procedure:  

5.1.1 VIP-medlemmer, studentermedlemmer og TAP-medlemmer indstilles via de fire 
akademiske råd, hvorpå̊ de fire formænd i samarbejde med en repræsentant for 
ledelsen udpeger de to VIP-medlemmer, de to studentermedlemmer og det ene 
TAP-medlem til redaktions- komiteen.  
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5.1.2 Det andet TAP-medlem af redaktionskomiteen indstilles via samarbejdsudvalget for 
AU Administration og udpeges af dette i samarbejde med en repræsentant for 
ledelsen.  

5.1.3 Universitetsledelsen udpeger ledelsesrepræsentanten.  
5.1.4 Medlemmer sidder for fire år (studenterrepræsentanter sidder for to år) og kan 

genudpeges i yderligere to år. Genudpegningen sker med henblik på at sikre 
kontinuerlig udskiftning. Komitéen tager initiativ til udpegning og komitéens 
formand kontakter Universitetsledelsens kontaktperson.   

Ved udpegning af redaktionskomiteens medlemmer bør mangfoldighed tilstræbes, hvad angår 
repræsentation fra fakulteter, kønsfordeling, geografi etc.  

6. Rammer for redaktionskomiteens arbejde  
For redaktionskomiteens arbejder gælder:  

6.1 Alle medlemmer indgår med lige vægt i redaktionskomiteen, dog har formanden en særlig rolle 
mellem møderne jævnfør stykke 5.  

• 7. Kommissoriets ikrafttrædelse  
Kommissoriet træder i kraft efter godkendelse af Universitetsledelsen. 
 
Godkendt på Universitetsledelsesmøde den 27. september 2017.  
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Punkt 10: Til drøftelse: Høring af klimastrategi (20 min. -
16.05 - 16.25)

Det indstilles

- At Akademisk Råd drøfter udkast til klimastrategi med henblik på afgivelse af
høringssvar

Baggrund

Aarhus Universitets bestyrelse og universitetsledelse har truffet beslutning om, at
universitetet skal bidrage direkte til den grønne omstilling i universitetets drift. Derfor er
der blevet udarbejdet et udkast til klimastrategi for perioden 2020-2025, der nu er
udsendt i høring. Vedhæftet som bilag ses udkast til strategi samt høringsbrev fra rektor.

Aarhus Universitets mål lever op til regeringens 70%-målsætning, og Aarhus
Universitetet ønsker at være ambitiøse på klimaområdet og klimastrategien lever op til
regeringens ambitiøse målsætning om en 70% CO2-reduktion i 2030. Regeringens 70%-
målsætning er med basisår i 1990. På nationalt plan er der sket en reduktion, der svarer
til 29% i 2017 ift. 1990 (Energistyrelsen, 2017). Vi kender ikke Aarhus Universitets
præcise udvikling, men antager en tilsvarende udvikling som på nationalt plan.
Universitetets klimastrategi benytter 2018 som basisår, fordi det er her vi har bedst
adgang til valid data til at bruge som baseline. Aarhus Universitets kommende
klimastrategi har følgende mål:

• Reducere universitetets klimaaftryk i 2025 med 35% ift. 2018
• Reducere universitetets klimaaftryk i 2030 med 57% ift. 2018
• Blive klimaneutral i 2040 (forudsat at vi har hjemmel til at købe
klimakompensation)

Fire indsatsområder

Klimastrategien indeholder fire indsatsområder og for hvert af de fire områder er der
opstillet ét mål, en række delmål og nogle indsatser:

• Bygninger
• Transport
• Indkøb
• Affald

De tre førstnævnte indsatsområder er primært valgt, da det er områder, hvor AU
forventer det største potentiale for at reducere universitetets klimaaftryk. Affald tilgodeser
rettere miljøet end klimaet og er dels valgt, fordi det er et område, hvor der kan gøres en
synlig indsats – nemlig at affaldssortere på alle universitetets områder.

Fakulteterne og de akadmiske råd er blevet bedt om at afgive høringsvar med deadline
den 3. marts 2020.
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Akademisk Råd bedes følgelig drøfte strategien og afgive deres kommentarer. På
baggrund af kommentarer vil der i samarbejde med formanden for rådet blive udarbejdet
et høringssvar fra rådet.

Ansvarlig/sagsbehandler

Lars Bo Nielsen/Nete Ramlau-Hansen
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Side 1/2 

AARHUS UNIVERSITET 

 
Til høringsparterne: 
• Fakulteterne 
• Institutterne 
• Akademiske råd 
• Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum 
• HSU, HAMU, FSU og ASU 
• LEA 
• AU’s bæredygtighedsnetværk 
 

Høring af Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025 

Aarhus Universitets klimastrategi for 2020-2025 sendes hermed i høring hos universi-
tetets medarbejdere og studerende. 
 
En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og studerende har bidraget til klimastra-
tegien, og strategien er endeligt udarbejdet efter drøftelser i universitetsledelsen og be-
styrelsen. 
 
Universitetets første klimastrategi   
Aarhus Universitets bestyrelse har med opbakning fra universitetsledelsen besluttet, at 
universitetet skal have en klimastrategi. Bestyrelsen og universitetsledelsen er ikke 
alene om at mene, at universiteterne skal gå forrest på denne dagsorden. Det har for-
skere og studerende verden over efterspurgt. 
 
Klimastrategien understøtter universitetets strategi for 2025 og sætter ambitiøse mål 
for at fremme en bæredygtig udvikling i universitets drift. Klimastrategien indeholder 
overordnede mål for at reducere universitetets klimaaftryk og fire indsatsområder; 
bygninger, transport, indkøb og affald. For hvert indsatsområde fremgår mål og ind-
satser.  
 
Den videre proces 
Fakultetsledelserne koordinerer høringsprocessen på fakulteterne og indsender ét 
samlet høringssvar fra hvert fakultet. Institutledelserne koordinerer tilsvarende på in-
stitutniveau og formidler høringsinput til fakultetsledelserne i ét samlet høringssvar. 
  
Alle høringssvar vil blive offentliggjort på Aarhus Universitets bæredygtighedsside 
au.dk/sustainability efter høringsperioden.  
 
Bestyrelsen vil på sit møde den 1. april 2020 behandle Aarhus Universitets klimastra-
tegi 2020-2025, hvorefter strategien forventes at træde i kraft.  
 

Punkt 10, Bilag 1: Høringsbrev Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2015.pdf

https://medarbejdere.au.dk/baeredygtighed/klimastrategi/


 
 

  
  

Side 2/2 

 

AARHUS UNIVERSITET 

Deadline for høringen er den 3. marts kl. 09.00. Høringssvarene bedes sendt til 
rector@au.dk. 
 
Det vedlagte høringsmateriale samt information om den videre proces kan også findes 
på siden m.au.dk/klimastrategi. Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent 
ved Universitetsledelsens Stab, Susanne Søes Hejlsvig sush@au.dk. 
 
Jeg ser frem til at modtage jeres høringssvar og til det videre arbejde med universite-
tets kommende klimastrategi. 
 
På vegne af universitetsledelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Brian Bech Nielsen 
Rektor 

Punkt 10, Bilag 1: Høringsbrev Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2015.pdf
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Aarhus Universitet har som mål at blive CO2-neutral i 2040. Målet for 2025 er at reducere universitetets CO2-udledning med 

35% sammenlignet med 2018, og målet for 2030 er at reducere universitetets CO2-udledning med 57% sammenlignet med 

2018. Med denne ambitiøse målsætning lever universitetet op til Parisaftalen samt regeringens målsætning om at reducere 

CO2-udledningen med 70% i 2030 sammenlignet med 1990.

mål
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• Bygninger

• Indkøb

• Transport

• Affald

Forord

Vi står over for en vigtig opgave, hvor verden påvirkes af betydelige klimarelaterede udfordringer, med samfundsmæssige, 

miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Her spiller Aarhus Universitet en vigtig rolle. Universitetets kerneopgaver er at 

levere forskning, forskningsbaserede uddannelser og rådgivning af høj, international kvalitet. Universitetet vil gennem sine 

kerneopgaver bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer så som klimaforandringerne. 

Udover at bidrage via universitetets kerneopgaver vil Aarhus Universitet reducere sit klimaaftryk og fremme en bæredygtig 

udvikling i driften af universitetet. Universitetet har sat et ambitiøst mål for at leve op til regeringens målsætning om 70% 

reduktion i perioden 1990-2030, samt målsætningen i Parisaftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til under 

2 grader, og arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader i 2030. På nationalt plan er der sket en reduktion 

på 29% i 2017 ift. 1990 (*Energistyrelsen, 2019 : 55). Aarhus Universitet har derfor et mål om at reducere sit klimaaftryk med 

35% i 2025 ift. 2018 og med 57% i 2030 ift. 2018. Endvidere vil universitetet arbejde hen i mod at blive klimaneutral i 2040. 

Klimaneutralitet er dog forudsat, at det er muligt for universitetet at benytte virkemidler som klimakompensation.

Denne klimastrategi er et supplement til universitetets overordnede strategi for 2020-2025. Aarhus Universitet bidrager til at 

indfri FN’s verdensmål via sine kerneaktiviteter. I denne strategi er der et særligt fokus på, hvordan universitetet ved at 

reducere sit klimaaftryk kan bidrage til at imødekomme verdensmål nr. 13, Klimaindsats.

Målsætningerne om 35% reduktion i 2025, 57% i 2030 og klimaneutralitet i 2040 dækker over det, der kaldes scope 1 og 

2, samt dele af scope 3. Scope 1 og 2 er universitetets direkte udledning ved eksempelvis forbrænding af olie, gas, benzin 

og diesel, og indirekte udledning ved forbrug af el, varme, damp og køling. Alle andre kilder til udledning udgør scope 3, 

eksempelvis udledning fra indkøb, byggeri, flytransport og landbrugsdrift. I universitetets målsætninger indgår også flytransport 

og landbrugsdrift. Disse kilder er medtaget i de overordnede målsætninger, da vi ved, at det er kilder, der medfører en relativ 

stor udledning på Aarhus Universitet.

Klimastrategien indeholder mål og indsatser på fire områder: 

*Basisfremskrivning 2019 udarbejdet af Energistyrelsen: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf
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Bygninger, transport og indkøb er de områder, hvor universitetet forventer det største potentiale for at reducere universitetets 

klimaaftryk, mens affald primært er valgt af miljømæssige hensyn. 

For at kunne lykkes vil universitetet involvere medarbejdere og studerende, som gennem deres daglige adfærd skal udleve 

strategien. Aarhus Universitet har en stor gennemstrøm af studerende, medarbejdere og gæster i løbet af en dag og har herved 

også et stort ansvar for at understøtte en klimavenlig adfærd på universitetets campusområder.

Strategien skal implementeres på en måde, så universitetet fortsat understøtter forskning, uddannelse og rådgivning af højeste 

kvalitet - også inden for områder, der kræver energitunge laboratorier, datacentre, landbrugsmaskiner, forskningsskib mm., og 

på en måde der sikrer, at universitetets medarbejdere fortsat kan udveksle viden med internationale kollegaer.

Aarhus Universitets klimaaftryk opgøres og følges i et årligt klimaregnskab. Klimaregnskabet for 2018 fungerer som baseline for 

universitetets overordnede målsætning. Det indeholder universitetets klimaaftryk fra scope 1 og 2, samt et appendix med dele 

af scope 3. Klimaregnskabet skal udvikles, så det på sigt indeholder alle de væsentligste kilder til universitetets CO2-udledning. 

I takt med at vi får bedre indsigt i klimaaftrykket fra forskellige kilder i scope 3, kan der være behov for også at definere mål 

og indsatser for disse områder, fx for universitetets landbrugsdrift, som vi allerede nu kan se, sætter et betydeligt klimaaftryk. 

Klimastrategien løber i perioden 2020-2025. I forlængelse af strategien udarbejdes handleplaner for, hvordan mål og delmål 

indfries. Der vil løbende blive fulgt op på mål og handleplaner. Ikke alle løsninger kendes endnu, dem skal universitetets forskning 

bidrage til at finde. Aarhus Universitet vil være med til at vise vejen ved at eksperimentere med nye løsninger og igangsætte de 

nødvendige initiativer til at nå målet om at reducere universitetets CO2-udledning med 35% i 2025 sammenlignet med 2018.Udk
as
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indsAtsområde 
Bygninger
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BAggrund
Aarhus Universitet har allerede iværksat mange tiltag for at reducere ressourceforbruget i driften af universitetet. Derfor er 

energiforbruget per årsværk reduceret med 20% siden 2006. Dette på trods af, at universitetet har udviklet sig i retning af at 

have mere energitunge forskningsområder. Selv om Aarhus Universitet er nået langt, skal universitetet fortsat gøre en indsats. 

Det ønsker Aarhus Universitet dels at gøre ved at anvende smarte teknologier, understøtte en bæredygtig adfærd hos brugerne 

af universitetets bygninger, dels bruge universitetet som living lab og give studerende og forskere mulighed for at benytte 

Aarhus Universitet som case.

indsAtsområde 
Bygninger

Aarhus universitet vil reducere sin Co2-udledning i forbindelse med  
nybyggeri, renoveringer samt i drift og anvendelse af bygninger.

·	 Sammenligne	energiforbrug	i	universitetets	bygninger	med	henblik	på	at	finde	potentiale	for	at	reducere	
forbruget

· implementere smart teknologi for at reducere forbruget

· Fremme en bæredygtig adfærd hos studerende og medarbejdere for at reducere forbruget

·	 Overvåge	vandforbruget	for	at	finde	potentiale	for	at	reducere	forbruget

· give forskere og studerende mulighed for at anvende campus som living lab

·	 Afdække	sammensætning	af	universitetets	energiforbrug	og	finde	potentiale	for	et	grønnere	energimiks

mål

delmål

indsAtser

reducere  
energiforbrug i  
universitetets

  bygninger
 med 2% 

årligt

Øge  
andelen  

af vedvarende  
energi i 

universitetets
energiforbrug

reducere 
universitetets  
vandforbrug

dgnB- 
certificere	 

bygninger med 
særligt  fokus  

på klima 

eksperimentere
	med	nye	løsninger	

til at reducere
 universitetets

 klimaaftryk på 
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BAggrund
Transport foregår både i dagligdagen til og fra universitetet, og i forbindelse med møder og konferencer i ind- og udland. På 

transportområdet vil universitetet sætte ind på tre fronter:

• Flytransport

• Tjenesterejser i bil

• Medarbejdernes og studerendes transport til og fra Aarhus Universitet 

Det at udveksle viden med internationale kollegaer - eksempelvis via møder, netværk og konferencer - er en væsentlig del 

af forskningsarbejdet. Flytransport udgør i dag en betydelig del af internationale universiteters klimaaftryk. Aarhus Universitet 

vil nedbringe sit klimaaftryk i forbindelse med transport, og vil derfor understøtte medarbejdere i at vælge alternativer til 

CO2-tunge rejser, herunder i højere grad at vælge tog og samkørsel samt virtuelle møder og konferencer frem for flytransport.

Biler forurener både gennem deres brug, men også via deres eksistens. Aarhus Universitet vil nedbringe CO2-udledningen 

i forbindelse med biltransport ved at understøtte, at medarbejdere og studerende oftere vælger alternativer til bilen – det 

gælder såvel for tjenesterejser som transport til og fra universitetet. Universitetetet vil iværksætte tiltag, som gør det lettere 

for medarbejdere og studerende at reducere deres CO2-udledning fra transport. Det gøres ved at reducere antallet af kørte 

kilometer, udfase universitetets diesel- og benzinbiler samt opstille ladestandere til opladning af elbiler på campus. En afledt 

effekt vil være at universitetet ligeledes bidrager til at skabe renere byer.  

indsAtsområde 
transport

Aarhus universitet vil reducere sin Co2-udledning i forbindelse 
med tjenesterejser og i den daglige transport til og fra universitetet.

Fremme andelen  
af medarbejdere  

og studerende  
der anvender  

et bæredygtigt  
transportmiddel  
til universitetet

·	 Gøre	det	mere	attraktivt	for	medarbejdere	at	anvende	virtuelle	mødelokaler

·	 Gøre	det	lettere	for	medarbejdere	at	vælge	tog	til	udvalgte	destinationer

· Øge kapaciteten for cykelparkering på campusområder, så det matcher behovet 

·	 Iværksætte	tiltag	som	gør	det	lettere	for	medarbejdere	og	studerende	at	vælge	et	bæredygtigt	transportmiddel
som	cykel,	offentlig	transport,	elbil	mm.	

udfase  
universitetets  

benzin- og dieselbiler 
inden 2025 og fra 2020 
udelukkende	købe	biler,	

der anvender et 
bæredygtigt brændstof 

reducere  
antallet af biler  

ejet af universitetet 
med 30% i 2025 

ift. 2018

nedbringe  
klimaaftrykket  
fra	flytransport	 
med 30% i 2025 

 ift. 2020
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BAggrund
Aarhus Universitet ønsker at skærpe sit fokus på bæredygtige indkøb. Universitetet indkøber varer og tjenesteydelser for ca. 1,2 

mia. kr. pr. år. Ved at ændre indkøbsadfærd kan universitetet reducere sit CO2-aftryk. Ud over de direkte effekter af at fremme 

bæredygtige indkøb ønsker Aarhus Universitet at præge markedet og leverandører ved at stille høje krav til bæredygtighed.

Universitetet vil understøtte en helhedsorienteret tilgang til indkøb, hvor påvirkning af klima og miljø skal indgå som et væsent-

ligt parameter på lige fod med eksempelvis anskaffelsespris og social bæredygtighed. Bæredygtighed skal både indtænkes 

i forhold til produktets materiale, affaldsprodukter, holdbarhed, genbrug og levering af produktet.

Aarhus Universitet ønsker også at bidrage til den grønne omstilling i samfundet ved at foretage grønne investeringer og 

udarbejde en grønnere investeringspolitik. Det har ligeledes en afsmittende effekt på markedet.

indsAtsområde 
indKøB

Aarhus	Universitet	vil	reducere	sin	CO2-udledning	i	forbindelse	med	indkøb	af	varer	og	ydelser,	og	vil	præge
	markedet	ved	at	efterspørge	bæredygtige	produkter	og	ydelser	samt	foretage	grønne	investeringer.

sikre længere  
levetid og fremme  
genanvendelse af 

universitetets
	møbler

Foretage	grønne	
investeringer

stille krav til 
kantiner for at 
fremme bære- 
dygtighed og 

reducere  
kantinernes  
klimaaftryk  

reducere  
klimaaftrykket
 ifm. levering  

af varer til  
universitetet

Fremme en  
helhedsorien- 
teret tilgang til
	indkøb	af	varer

 og ydelser

· Gennemgå	indkøbsområder	med	udgangspunkt	i	FN	’s	Verdensmål	med	henblik	på	at	fremme	en 
helhedsorienteret	tilgang	til	indkøb

· indarbejde bæredygtighed som et mere centralt element i aftalen med kantineudbydere, fx ved at stille krav 
om	at	kantinerne	som	minimum	skal	tilbyde	én	ugentlig kødfri	dag,	altid	tilbyde	et	mættende	kødfrit	måltid	
samt	reducere deres madspild

· Justere universitetets investeringspolitik 

mål

delmål

indsAtser
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indsAtsområde 
aFFald
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BAggrund
Aarhus Universitet ønsker i højere grad at anse affald som en ressource, der skal genanvendes. Med ca. 8.000 medarbejdere 

(årsværk), 38.000 studerende og en omsætning på ca. 6,6 mia. kr. årligt produceres der hver dag en betydelig mængde 

affald - årligt ca. 1.200 tons. Aarhus Universitet vil mindske omfanget af affald og øge andelen af affald, der genanvendes. Det 

forudsætter, at der i højere grad sorteres affald på universitetet og gentænkes, hvordan universitetets affald kan genanvendes. 

Aarhus Universitetet har i dag 16 affaldsfraktioner. I storkøkkener sorteres madaffald, IT-afdelinger indsamler og sorterer

elektronik og kabler, laboratorier sorterer særlige typer affald, bygningsdriften sorterer forskellige byggematerialer for sig mm.

Denne finsortering kan dog ikke nødvendigvis mærkes blandt alle universitetets daglige brugere: medarbejdere, studerende

og gæster, som ikke har mulighed for eksempelvis at sortere glas- og plastaffald. Alt affald skal fremadrettet kildesorteres i

minimum fem fraktioner, så eksempelvis dåser, plast, glas og papir kan genanvendes og ressourcerne udnyttes bedst muligt. 

For at imødekomme målene vil universitetet involvere de daglige brugere og anvende erfaringer fra husholdningerne i Aarhus, 

hvor der kildesorteres. 

indsAtsområde 
aFFald

mål

delmål

indsAtser

Aarhus	Universitet	vil	reducere	mængden	af	affald	samt	øge	andelen	af	affald,	 
der genanvendes og sorteres.

· Indgå	ny	aftale	med	virksomheder,	der	afhenter	universitetets	affald,	for	at	sikre,	at	affaldet	efterfølgende 
håndteres i de fraktioner, som det er sorteret i

· Gøre	en	indsats	for	at	inddrage	medarbejdere,	studerende	og	gæster	for	at	fremme	fokus	på	at	reducere	og 
sortere	deres	affald

· Stille	krav	til	leverandører	ift.	minimering	af	emballage	

reducere mængden  
af	affald,	særligt	mængden	 

af	restaffald

Affaldssortere	i	min.	fem	
fraktioner alle steder blandt 

universitetets daglige brugere 
og fortsat sortere i min. 16
 fraktioner samlet set på 

universitetet

genanvende 40% af 
universitetets	affald	Udk
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Punkt 11: Til orientering: Strategiske indsatsområder for
Health 2020 - 2022 (20 min. - 16.25 - 16.45)

Det indstilles

- At rådet tager orienteringen til efterretning

Baggrund

Lars Bo Nielsen vil på mødet præsentere fakultetets strategiske indsatsområder for 2020
- 2022.

Ansvarlig/sagsbehandler

Lars Bo Nielsen/Nete Ramlau-Hansen

Punkt 12: Mundtlig orientering fra dekanen (10 min. -
16.45 - 16.55)

Det indstilles

- At rådet tager orienteringen til efterretning

Baggrund

Lars Bo Nielsen orienterer om aktuelle forhold.

Ansvarlig/sagsbehandler

Lars Bo Nielsen/Nete Ramlau-Hansen

Punkt 13: Evt. (5 min. - 16.55 - 17.00)
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