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R E F E R A T  6. MARTS 2018 

Forum Akademisk Råd på SCIENCE  

Mødedato: Fredag d. 23. februar 2018, kl. 10.30-13.00  

Sted: Fakultetssekretariatet 

Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C 

Lokale A126 

 

 

Til stede 

Formand: Dekan John Renner Hansen 

VIP-repræsentanter: Birthe B. Kragelund, Karsten Raulund-Rasmussen, 

Lotte Holm og Ole John Nielsen. 

Afbud: Christian Kapel og Fritz Henglein. 

Studenterrepræsentanter: Emil Nikolaj Christensen, Matias Heide Ankjær 

og Sara Elisabeth Dahl Andersen. 

Afbud: Ingen 

TAP-observatører: Camilla Volden Van, Henriette Lerche og Kristian 

Bjergbakke 

Afbud: Ingen 

Øvrige deltagere: Morten Pejrup (pkt. 1-7), Henriette Lieblein (pkt. 6) og 

Stein Larsen (ref.) 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsordenen 

Dekanen bød de nyvalgte repræsentanter for de studerende velkommen til 

Akademisk Råd.  

Følgende dagsorden blev godkendt: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Velkommen til nyvalgte repræsentanter for de studerende 

3. Korte meddelelser 

4. Strategiprocessen på KU og SCIENCE (Drøftelse) 

5. Opfølgning på Akademisk Råds drøftelse af doktor- og ph.d.-graden 

(Drøftelse) 

 



 

 

SIDE 2 AF 6 6. Shortlist i dekan-VIP rekrutteringer (Drøftelse) 

7. Uddannelses og Forskningsministeriets udtalelse vedr. aftale mellem 

KU og SEGES (Orientering) 

8. Årsrapport fra Forskningsetisk komité på SUND og SCIENCE 

(Orientering) 

9. KU Senat – Mødet d. 22. februar 2018 og kommende møder 

(Orientering) 

10.  Planer for Akademisk Råds arbejde i 2018 – temaer og evt. justering af 

mødeplanen (Drøftelse) 

11.  Carlsbergfondets Legat for SCIENCE – Udpegning af nyt bestyrelses-

medlem 

12.  Gensidige orienteringer 

13. Eventuelt 

 

Ad 2 Velkommen til nyvalgte repræsentanter for de studerende 

Der er ved efterårets valg på KU valgt tre nye repræsentanter for de 

studerende i Akademisk Råd for perioden 1. februar 2018–31. januar 2019: 

 Emil Nikolaj Christensen, BA geografi og geoinformatik (nyvalg) 

 Sara Elisabeth Dahl Andersen, BA fysiske fag (nyvalg) 

 Matias Heide Ankjær, BA molekylær biomedicin (nyvalg) 

Der er ikke valgt suppleanter.  

De studerende har udpeget: 

 Sara Elisabeth Dahl Andersen som medlem af KU’s Senat.  

 Mathias Heide Ankjær som medlem af ARs Forretningsudvalg.  

Dekanen foreslog, at Forretningsudvalget og de to øvrige studenter-

repræsentanter indkaldes til et møde for at drøfte rådets arbejdsform mm. 

Rådet noterede sig, at Thomas Alex Schram, som er valgt til Akademisk 

Råd som suppleant for TAP-gruppen, stopper på Biologisk Institut d. 28. 

februar i år og derved fratræder som suppleant i rådet.  

 

Ad 3. Korte meddelelser 

AR noterede sig følgende priser og større bevillinger til medarbejdere og 

studerende på SCIENCE. Links er til den relevante nyhed på KUnet eller 

SCIENCE.ku.dk.  

Priser 

 SCIENCE Formidlingspris 2017 blev tildelt lektor Camilla Trab 

Damsgaard på NEXS. 

 I Venture Cup har studerende Emil Buhl Krøll vundet 100.000 kroner for 

bedste idé med projektet Brewers spent grain, og Jonathan Arnesen har 

vundet 10.000 for bedste product/device for en lyddæmper. Begge 

studerende er tilknyttet SCIENCE Innovation Hub. 

 Professor Bo Elberling, IGN, har modtaget Hans Egede Medaljen for sit 

bidrag til den arktiske forskning.  

Bevillinger 

 10 unge forskere på SCIENCE har modtaget i alt 84 mio. kr. fra 

VILLUM FONDENs ”Young Investigator Programme”. I alt uddelte 

https://intranet.ku.dk/sider/default.aspx
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/baeredygtigt-oel-affald-og-heavy-metal/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2017/forskeren-der-blev-fascineret-af-fisk/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2017/forskeren-der-blev-fascineret-af-fisk/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/baeredygtigt-oel-affald-og-heavy-metal/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/baeredygtigt-oel-affald-og-heavy-metal/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/baeredygtigt-oel-affald-og-heavy-metal/
http://www.science.ku.dk/science-innovation-hub/
http://dg.dk/2017/12/21/centerleder-bo-elberling-modtager-hans-egede-medaljen/
http://dg.dk/2017/12/21/centerleder-bo-elberling-modtager-hans-egede-medaljen/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/massiv-pengestoette-til-nyskabende-forskning/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/massiv-pengestoette-til-nyskabende-forskning/


 

 

SIDE 3 AF 6 fonden 153 mio. kr. til 18 forskere på fire af de danske universiteter. De 

10 på SCIENCE er:  

 Helena Safavi-Hemami, adjunkt, BIO 

 Ida Moltke, adjunkt, BIO 

 Jiwoong Lee, adjunkt, CHEM  

 María Escudero-Escribano, adjunkt, CHEM 

 Kristoffer Szilas, adjunkt, IGN 

 Giorgos Leloudas, adjunkt, NBI 

 Lars E. Kristensen, adjunkt, NBI 

 Markus Ahlers, adjunkt, NBI 

 Jonas Peters, lektor, MATH 

 Nanna Bjarnholt, lektor, PLEN 

 Professor Mogens Steffensen, MATH, har til et samarbejdsprojekt 

mellem MATH, IT-Universitetet og en softwarevirksomhed modtaget en 

bevilling på 9,1 mio. kr. fra Innovationsfonden. 

 Professor Dimitrios Stamou, CHEM, har modtaget en bevilling på 60 

mio. kr. i en tiårsperiode fra Novo Nordisk Fondens Challenge 

Programme.  

 SCIENCE har hjemtaget en bevilling på godt 43 mio. kr. i Marie S. Curie 

COFUND programmet under Horizon 2020. Bevillingen skal med-

finansiere ansættelsen af 74 særligt talentfulde udenlandske ph.d.-

studerende inden for en femårig programperiode. 

 

Ad 4. Strategiprocessen på KU og SCIENCE (Drøftelse) 

KU’s bestyrelse vedtog d. 11. december 2017 KU’s nye strategi ”Talent og 

samarbejde”. Det er ikke obligatorisk for fakulteter eller institutter at ud-

arbejde egne strategier, men der skal laves mål- og handleplaner for imp-

lementering af universitetsstrategien. Fakultetsledelsen arbejder med 

beskrivelser og handleplaner grupperet i syv mål på fakultetsniveau:  

Mål A:  Skarpere profil for SCIENCE 

Mål B:  Øget indsats for tiltrækning, udvikling og fastholdelse af 

medarbejdere og studerende 

Mål C:  Øget indsats for digitalisering og Open Science 

Mål D:  Intensiveret forskningsuderstøttelse 

Mål E:  Øget karriereparathed og talent til arbejdsmarkedet 

Mål F:  Udvikling af samarbejdet med myndigheder 

Mål G:  Videreudvikling af ledelse, organisation og samarbejde  

De syv mål – som ikke er i nogen prioriteret rækkefølge – dækker tilsam-

men alle formuleringer af ”Vi vil … ” i Strategi 2023.  

Den enkelte institutledelse mødes i april med fakultetsdirektionen til kvar-

talsmøde (Q-møde). Til mødet skal institutterne have udarbejdet et strategi-

materiale. Forventningerne til dette materiales indhold og omfang afklares i 

forbindelse med de kommende drøftelser i SCIENCE Ledelsesteam (SLT).  

Rådsmedlemmerne kommenterede sagen kort. AR vil på mødet d. 6. april i 

år kunne give fornyet input til formuleringerne af mål- og handleplaner.  

 

http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/forskningsprojekt-skal-sikre-din-pensionsopsparing/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/forskningsprojekt-skal-sikre-din-pensionsopsparing/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/forskningsprojekt-skal-sikre-din-pensionsopsparing/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/60-millioner-kroner-til-udvikling-af-superceller/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/60-millioner-kroner-til-udvikling-af-superceller/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/60-millioner-kroner-til-udvikling-af-superceller/
https://intranet.ku.dk/science/dk/om_fakultetet/om_direktionen/nyt-fra-direktionen/Sider/StorEUbevillingermedtilatloeftehelephdomraadetSCIENCE.aspx?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=newsletter&utm_term=Stor%20EU-bevilling%20er%20med%20til%20at%20l%C3%B8fte%20hele%20ph.d.%20omr%C3%A5det%20p%C3%A5%20SCIENCE&utm_content=readmore&utm_campaign=SCIENCEnyt%20-%20uge%206%202018
https://intranet.ku.dk/science/dk/om_fakultetet/om_direktionen/nyt-fra-direktionen/Sider/StorEUbevillingermedtilatloeftehelephdomraadetSCIENCE.aspx?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=newsletter&utm_term=Stor%20EU-bevilling%20er%20med%20til%20at%20l%C3%B8fte%20hele%20ph.d.%20omr%C3%A5det%20p%C3%A5%20SCIENCE&utm_content=readmore&utm_campaign=SCIENCEnyt%20-%20uge%206%202018
http://velkommen.ku.dk/strategi2023/
http://velkommen.ku.dk/strategi2023/


 

 

SIDE 4 AF 6 Ad 5. Opfølgning på Akademisk Råds drøftelse af doktor- og ph.d.-

graden (Drøftelse) 

AR drøftede d. 1. december 2017 betydning af doktorgraden inden for 

natur- og biovidenskaben. På baggrund af rådets drøftelse forelå et forslag 

om, at Rådet skulle foreslå Senatet at have en drøftelse af doktorgraden 

mhp. en mulig afskaffelse af ordningen.  

Der var enighed i AR om, at det ville være ønskeligt at initiere en debat om 

doktorgradens rolle i dagens universitetsverden. Dekanen konkluderede, at 

det foreliggende diskussionspapir justeres mhp. at være et indspil til en drøf-

telse i KU’s Senat.  

Rådet drøftede også, om kravene til ph.d.-afhandlinger bør skærpes, således 

at det bliver tydeligere at se, hvilket bidrag den enkelte ph.d.-studerende har 

stået for, når afhandlingen består af artikler med mange forfattere. Stik-

prøver af medforfattererklæringer er en del af kvalitetskontrollen af ph.d.-

afhandlinger. AR-medlemmerne mente, at der er stor variation af kvaliteten 

af afhandlingerne. Dette drøftes på institutterne. Rådets VIP-repræsentanter 

udtrykte generel tilfredshed med medforfattererklæringerne.  

Dekanen foreslog, at AR på et kommende møde kunne drøfte kvalitets-

sikringen af medforfattererklæringerne og ph.d.-afhandlingerne. AR til-

sluttede sig dette.  

 

Ad 6. Shortlist og habilitet i bedømmelses- og ansættelsesudvalg i 

dekan-VIP rekrutteringer og øvrige VIP rekrutteringer 

(Drøftelse/Orientering) 

Fakultetsledelsen havde anmodet Akademisk Råd om at drøfte fordele og 

ulemper ved nuværende model for shortlist og fakultetsdirektionens forslag 

til ny model i dekan-VIP rekrutteringer.  

På KU følges samme model for shortlist, således at hele ansættelsesudvalget 

deltager i shortlistning. Særligt ved rekruttering af tenure-track-adjunkter 

med mange ansøgere, har shortlistningen afstedkommet en stor arbejdsbyrde 

for institutlederen. Som en del af løsning på problemet foreslog fakultets-

direktionen en ny model for shortlist, hvor det i dekan-VIP rekrutteringer 

alene er institutlederen, formanden for bedømmelsesudvalget og prodekanen 

for forskning, der foretager shortlisting.  

VIP-repræsentanterne i AR var modstandere af forslaget. VIP’erne mente, at 

det foreslåede shortlist-udvalg risikerede at mangle den fornødne faglighed 

og at være for domineret af ledelsesrepræsentanter. Forslaget blev også set 

på som problematisk i relation til kønsbalance, i det ledelsesrepræsentan-

terne på SCIENCE typisk er mænd. VIP-repræsentanterne argumenterede 

for, at der burde være en neutral og fagkyndig – gerne international – person 

med i shortlist-udvalget.  

Efter en længere drøftelse foreslog dekanen AR at anbefale, at der skal være 

fire medlemmer af shortlist-udvalget: Institutlederen, formanden for bedøm-

melsesudvalget, prodekanen for forskning og en faglig ressourceperson, 

som udpeges som medlem af bedømmelsesudvalget af institutlederen i sam-

råd med de relevante sektionsledere. AR tilsluttede sig dette. AR vil på et 

kommende møde få en status for sagen.  



 

 

SIDE 5 AF 6  

Ad 7. Uddannelses og Forskningsministeriets udtalelse vedr. aftale 

mellem KU og SEGES (Orientering) 

Der var udsendt en skriftlig orientering om aftale mellem KU og Landbrug 

& Fødevareres videncenter SEGES. KU mener overordnet set ikke, at af-

talen med SEGES har begrænset forskeren forsknings- eller ytringsfrihed. 

Uddannelses- og forskningsministeren har udtalt tillid til universiteternes 

ageren og finder ikke, at der er behov for ændringer i universitetsloven for 

yderligere at sikre forskningsfriheden på universiteterne. 

Ministeriets svar til KU indeholder nogle anbefalinger. Det forventes, at 

rektor vil give en udmelding om, hvorledes KU fremadrettet skal sikre, at 

der ikke kan stilles spørgsmål ved, om de aftaler, KU indgår, kompromit-

terer forskningsfriheden. 

AR tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad 8. Årsrapport fra Forskningsetisk komité på SUND og SCIENCE 

(Orientering) 

Forskningsetisk komité for SUND og SCIENCE har i henhold til sit kom-

missorium udarbejdet en rapport om komiteens aktiviteter i 2017 og frem-

sendt denne til de akademiske råd på hhv. SUND og SCIENCE. 

AR tog rapporten til efterretning og bemærkede, at komiteens arbejde er til 

stor nytte for mange videnskabelige medarbejdere på SCIENCE. 

Dekanen oplyste, at institutleder Hanne Andersen af arbejdsmæssige grunde 

ønsker at udtræde af komiteen. Der skal således findes et nyt medlem af 

komiteen, og AR-medlemmerne kan sende forslag til rådets sekretær.  

 

Ad 9. KU Senat – mødet d. 22. februar 2018 (Orientering) 

Senatsmedlemmerne Ole John Nielsen, Kristian Bjergbakke, Sara Elisabeth 

Dahl Andersen og dekanen orienterede om senatsmødet d. 22. februar i år, 

hvor der bl.a. blev diskuteret forskningsfrihed.  

 

Ad 10.  Planer for Akademisk Råds arbejde i 2018 – temaer og evt. 

justering af mødeplanen (Drøftelse) 

Der blev opsummeret ønske om følgende drøftelser på kommende AR-

møder:  

 Krænkende adfærd – løsningsmuligheder på KU og SCIENCE 

 Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen 

 Opgaveglidning mellem videnskabeligt og teknisk-administrativt 

personale 

 Kvalitetssikring af uddannelserne – målbare standarder 

 Internationalisering af uddannelser – Sikring af at få de bedste  

 Status for Statens Naturhistoriske Museum 

 

Ad 11. Carlsbergfondets Legat for SCIENCE – Udpegning af nyt 

bestyrelsesmedlem (Beslutning) 

AR udpegede på baggrund af indstillinger fra institutlederne for FOOD, 

IFRO, IGN og PLEN lektor Jesper Sølver Schou, Institut for Fødevare- og 

https://intranet.ku.dk/research/rcr/rules-norms-and-institutions/Pages/ResearchEthicsCommittee.aspx
https://intranet.ku.dk/senatet/Sider/default.aspx


 

 

SIDE 6 AF 6 Ressourceøkonomi, som medlem af bestyrelsen for Carlsbergfondets Legat 

for SCIENCE for den fireårige periode 1. marts 2018–28. februar 2022. 

Jesper Sølver Schou erstatter Henrik Zobbe, som ikke kunne genudpeges til 

bestyrelsen.  

 

Ad 12. Gensidige orienteringer 

Akademisk Råd tog følgende orienteringer til efterretning:  

 Fakultetets økonomi 

 SCIENCE regnskabsnotat for 2017 

 Information om SCIENCE budget 2018 i hovedtal. På KUnet ligger 

et mere omfattende budgetnotat 2018, som beskriver fakultetets 

forventede indtægter i 2018, og hvordan disse indtægter er fordelt på 

institutter, fakultetssekretariat og fællesudgifter. 

 Nedlæggelse af institutråd 

 Institutrådene på KU er nedlagt med virkning fra 1. februar 2018. 

Dekanen har bedt institutlederne om at indkalde det enkelte institut-

råd en sidste gang med henblik på en drøftelse af, hvordan relevante 

drøftelser hidtil gennemført i institutrådet sikres fremadrettet, her-

under specielt inddragelsen af de studerende og konkret i relation til 

strategiprocessen på instituttet.  

 Status vedr. bygningsområdet på SCIENCE og evt. nyt om ansættelse af 

ledere på SCIENCE 

 Dekanen orienterede om planerne for midlertidig flytning af med-

arbejderne i Rockefeller-komplekset og om den langsigtede plan for 

at samle DIKU i Universitetsparken 1. Fakultetet har afgivet råde-

retten over Green Lighthouse, og det forventes, at KU Forskning- og 

innovation flytter ind i bygningen.  

 Gender, Career and Equality Day 

 NBI arrangerer d. 8. marts “symposium on Gender, Career and 

Equality”. 

 Nyt SCIENCE Artificial Intelligence Center 

 D. 1. februar i år blev der på SCIENCE etableret et nyt center for 

kunstig intelligens kaldet SCIENCE AI Centre.  

 Fødevareuddannelse flytter til KU SCIENCE 

 Kandidatuddannelsen i integrerede fødevarestudier vil fra den 1. 

september 2018 blive flyttet fra Aalborg Universitet til KU. Uddan-

nelsen baseres på IFRO, FOOD og NEXS.  

 KU prisopgaver 2017 

 Ved fristens udløb d. 15. januar 2018 var der ikke modtaget nogen 

besvarelser på SCIENCE prisopgave 2017. Der var udskrevet én 

prisopgave.  

 

Ad 13. Eventuelt 

Ingen sager. 

https://intranet.ku.dk/science/dk/oekonomi/budget_og_prognoser/Documents/Budgetfolder_2018_web_1.pdf
https://intranet.ku.dk/science/dk/oekonomi/budget_og_prognoser/Documents/Budgetnotat%202018%20final.pdf
https://intranet.ku.dk/science/dk/oekonomi/budget_og_prognoser/Documents/Budgetnotat%202018%20final.pdf
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/nyt-center-for-kunstig-intelligens-loefter-dansk-forskning-til-nye-hoejder/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/nyt-center-for-kunstig-intelligens-loefter-dansk-forskning-til-nye-hoejder/
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