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Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C 

 

 
Til stede 
Formand: Dekan John Renner Hansen 
VIP-repræsentanter: Christian Kapel, Fritz Henglein, Lotte Holm og Ole 
John Nielsen. 
Afbud: Birthe B. Kragelund og Karsten Raulund-Rasmussen. 
Studenterrepræsentanter: Sara Elisabeth Dahl Andersen. 
Afbud: Emil Nikolaj Christensen og Matias Heide Ankjær. 
TAP-observatører: Ingen 
Afbud: Camilla Volden Van, Henriette Lerche og Kristian Bjergbakke 
Gæster til pkt. 2: Jørgen Wojtaszewski og Ulrika Stigsdotter 
Øvrige deltagere: Morten Pejrup (pkt. 1-6), Grete Bertelsen (fra og med pkt. 
6), Pia Fredberg Nielsen (pkt. 2), Henriette Lieblein og Karen Vestergaard 
Petersen (pkt. 6 og 7) og Stein Larsen (ref.) 
 
Ad 1.  Godkendelse af dagsordenen 
Følgende dagsorden blev godkendt:  
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Årsrapport for 2017 fra Named Persons på SCIENCE (Drøftelse) 
 Gæster: Named persons på SCIENCE, professorerne Jørgen 

Wojtaszewski, NEXS, og Ulrika K. Stigsdotter, IGN. 
3. Godkendelse af referat af AR-mødet d. 23. februar 2018 (Godkendelse) 
4. Korte meddelelser 
5. Implementering af KU’s strategi 2023 (Drøftelse) 



 

SIDE 2 AF 7 6. Afrapportering SCIENCE-handlingsplan for Karriere, Køn og Kvalitet 
(Drøftelse) 

7. KU og SCIENCE har nultolerance overfor seksuel chikane og anden 
krænkende adfærd (Orientering/drøftelse) 

8.  Udvalg om bedre universitetsuddannelser (Orientering/drøftelse) 
9.  Udpegning af bestyrelsesmedlem til Jubilæumsfondet ved SCIENCE 

KU (Beslutning) 
10.  Udpegning af medlem til Den Forskningsetiske Komité for SCIENCE 

og SUND (Beslutning) 
11.  Gensidige orienteringer 
12. Eventuelt 
 
Ad 2. Årsrapport for 2017 fra Named Persons på SCIENCE 

(Drøftelse) 
Akademisk Råd på SCIENCE har udpeget professor Jørgen Wojtaszewski, 
NEXS, og professor Ulrika K. Stigsdotter, IGN, som 'Named Persons' (NP) 
(særligt udpegede personer) på fakultetet. AR modtager hvert år en rapport, 
hvor NP redegør for deres virksomhed og for overvejelser om ”tingenes 
tilstand”.  
Jørgen Wojtaszewski og Ulrika K. Stigsdotter gennemgik hovedpunkter i 
årsrapporten for 2017. NP oplever positive tilbagemeldinger på deres rolle 
som upartiske rådgivere typisk vedr. spørgsmål om data, rettigheder og pub-
likationer. Udskiftning af vejledere for ph.d.-studerende ser nogle gange ud 
til af skabe konflikter om rettigheder til data og om medforfatterskaber. AR 
diskuterede problemstillingen og anbefalede ph.d.-skolen at overveje at stil-
le krav om, at der ved skifte af vejleder laves en aftale om rettigheder til 
data i ph.d.-projektet.  
AR noterede sig problemstillingen om, at enkelte vejledere ikke ønsker at 
undertegne den afsluttende ph.d.-rapport, før artikler, som indgår i afhand-
lingen, er antaget til publicering. Morten Pejrup oplyste, at en sådan praksis 
ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne. Det skal derfor arbejdes 
med at tydeliggøre rapporternes formål og vejledernes ansvar.  
NP ser en stigning i antal henvendelser om regler og retningslinjer vedr. 
personrelaterede data. Dekanen bad om, at henvendelserne kanaliseres til 
fakultetsledelsen for at sikre juridisk korrekt vejledning. På samme måde 
bør kontraktretslige spørgsmål f.eks. i forbindelse med bogudgivelser hånd-
teres af Tech Trans enheden på KU.  
AR var blevet orienteret om KU’s Praksisudvalgs evaluering af NP-ordnin-
gerne på KU. KU’s Ledelsesteam (LT) har støttet Praksisudvalgets indstil-
ling om, at der laves en fælles model for NP-ordningen på tværs af alle 
fakulteter. Den fælles model vil tage udgangspunkt i rapportens anbefalin-
ger bl.a. om armlængdes afstand til ledelsen, fokus på rådgivning om 
handlingsmuligheder og reducerede administrative forpligtelser for NP. 
Ole John Nielsen foreslog, at man gjorde reklame for named persons på 
institutternes infoskærme. 
 

https://intranet.ku.dk/science/dk/forskning-og-innovation/God%20videnskabelig%20praksis/Saerligt%20udpegede%20personer/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/forskning-og-innovation/God%20videnskabelig%20praksis/Saerligt%20udpegede%20personer/Sider/default.aspx


 

SIDE 3 AF 7 Dekanen opsummerede: 
• AR tog årsrapport 2017 fra SCIENCE named persons til efterretning. 
• AR anbefaler, at named persons årsrapport 2017 offentliggøres på KUnet 

uden afsnittet om en konkret, anonymiseret sag. 
• AR støtter, at der jævnligt laves en kampagne for synliggørelse af Named 

Persons på SCIENCE bl.a. ved hjælp af nyheder på informationsskærme, 
flyers og plakater til institutternes opslagstavler.  

• AR er enig i, at Named Persons ikke udarbejder en FAQ til KUnet. 

AR takkede Jørgen og Ulrika for deres arbejde med at fremme god viden-
skabelig praksis på SCIENCE. NP-ordningen giver de videnskabelige med-
arbejdere en mulighed for at kunne forebygge og løse konflikter på en hurtig 
og god måde. NP-ordningen på SCIENCE vil fortsætte som hidtil, indtil der 
foreligger en afklaring om den fremtidige model. 
 
Ad 3. Godkendelse af referat af AR-mødet d. 23. februar 2018 

(Godkendelse) 
AR godkendte udkastet til referat af rådsmødet d. 23. februar 2018 med en 
justering foreslået af Ole John Nielsen.  
 
Ad 4. Korte meddelelser 
AR noterede sig følgende priser og større bevillinger til medarbejdere og 
studerende på SCIENCE.  
Priser og udmærkelser 
• EliteForsk-rejsestipendier. Der uddeles op til 20 EliteForsk-rejsestipen-

dier årligt. Blandt årets modtagere af et EliteForsk-rejsestipendium var: 
− Ph.d.-studerende Christina Lynggaard, SNM 
− Ph.d-studerende Kristian H. Møller, CHEM 

• Professor Emil Makovicky, IGN, modtager The Medal of Excellence fra 
Den Internationale Mineralogiske Forening. 

• Lektor Mark Rudner er årets underviser i 2017 på NBI.  
Bevillinger 
• Lektor Lasse Møller-Jensen, IGN, har modtaget 9.8 mio. kr. fra 

DANIDA til forskning i tilgængelighed og mobilitet i Accra i Ghana. 
• Professor Niels Fold, IGN, har modtaget 5 mio. kr. fra Udenrigs-

ministeriet til projektet Socio-economic Benefits of Ecological 
Infrastructure in Cape Town. 

• Professor Karsten Høgh Jensen, IGN, har modtaget 5 mio. kr. fra 
Udenrigsministeriet til projektet Enhancing Sustainable Groundwater 
Use in South Africa 

• Lektor Thomas Lundhede og institutleder Bo Jellesmark Thorsen, begge 
på IFRO, er med i nyt H2020-projekt ”Forest ecosystem services”, som 
har modtaget en bevilling på fire mio. euro over fire år som en del af det 
intereuropæisk projekt SINCERE (Spurring INnovations for forest 
eCosystem SERvices in Europe). 
 

https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ChristinaLynggaardmodtagerEliteForsk-rejsestipendium.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/PhD-studerendeKristianMollermodtagerEliteForsk-rejsestipendium2018.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorEmilMakovickymodtagerTheMedalofExcellencefraDenInternationaleMineralogiskeForening.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorEmilMakovickymodtagerTheMedalofExcellencefraDenInternationaleMineralogiskeForening.aspx
http://www.nbi.ku.dk/navnligt_navne/2018/mark-rudner-modtager-jens-martin-prisen-2017/
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/LektorLasseMoeller-Jensenharmodtager98mioKrtilforskningitilgaengelighedogmobilitetiAccraiGhana.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/LektorLasseMoeller-Jensenharmodtager98mioKrtilforskningitilgaengelighedogmobilitetiAccraiGhana.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorNielsFoldmodtager5miokrtilprojektetSocio-economicBenefitsofEcologicalInfrastructureinCapeTown.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorNielsFoldmodtager5miokrtilprojektetSocio-economicBenefitsofEcologicalInfrastructureinCapeTown.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorNielsFoldmodtager5miokrtilprojektetSocio-economicBenefitsofEcologicalInfrastructureinCapeTown.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorKarstenHoeghJensenharmodtaget5miokrtilProjektetEnhancingSustainableGroundwaterUseinSouthAfrica.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorKarstenHoeghJensenharmodtaget5miokrtilProjektetEnhancingSustainableGroundwaterUseinSouthAfrica.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorKarstenHoeghJensenharmodtaget5miokrtilProjektetEnhancingSustainableGroundwaterUseinSouthAfrica.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/LektorThomasLundhedeIFROmedinytH2020-projekt.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/LektorThomasLundhedeIFROmedinytH2020-projekt.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/LektorThomasLundhedeIFROmedinytH2020-projekt.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/LektorThomasLundhedeIFROmedinytH2020-projekt.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/LektorThomasLundhedeIFROmedinytH2020-projekt.aspx


 

SIDE 4 AF 7 Ad 5. Implementering af KU’s strategi 2023 (Drøftelse) 
Dekanen orienterede om arbejdet med implementering af KU’s strategi 
2023 på SCIENCE, som også blev drøftet på AR-mødet d. 23. februar i år. 
Der udarbejdes ingen egentlig SCIENCE-strategi, men udarbejdes mål- og 
handleplaner mhp. implementering af strategien på fakulteter og institutter.  
AR-medlemmerne kommenterede bl.a., hvordan KU’s ønske om at øge bi-
draget til open science skulle forstås. Dekanen understregede mangfoldig-
heden i begrebet open science, og en taxonomi for open science er vedlagt 
referatet af mødet.  
AR havde en længere drøftelse af fakultetsledelsen forslag til strategisk mål 
om udvikling af samarbejdet med myndigheder. Lotte Holm spurgte bl.a., 
om samarbejde mellem universiteter i form af dream teams kunne risikere at 
udelukke debat om den faglige rådgivning. Det ville i givet fald være et 
både fagligt og demokratisk problem.   
Dekanen lagde vægt på, at rådgivningen bliver bedst, når man inddrager alle 
relevante faglige kompetencer. Hvis man deltager i rådgivningen, så skal 
man også acceptere samarbejdsbetingelserne og være loyal over for disse.  
Fritz Henglein mente, at de faglige miljøer skal træde varsomt på området 
for myndighedssamarbejde, fordi det er så politiseret. Det er vigtigt at fast-
holde, at det, myndigheder kan få på universiteterne, er uafhængig, faglig 
rådgivning. Henrik Zobbe kommenterede, at de aktuelle ministerielle udbud 
af rådgivningsopgaver vil kræve en særlig ledelsesopmærksomhed og en 
arbejdsform, som sikrer, at universitetet ikke havner i en politiseret rolle. 
Dekanen oplyste, at der arbejdes på SCIENCE med en udredning om 
kvalitetssikring af myndighedsrådgivning, og AR vil på et kommende møde 
kunne drøfte dette.  
Christian Kapel efterlyste i strategiarbejdet en tydeligere fremhævning af de 
elitære ambitioner for forskning og undervisning på KU og SCIENCE. Han 
mente, at strategiarbejdet på KU havde et mere offensivt og ambitiøst ud-
gangspunkt, men at strategiprocessen efterfølgende er blevet præget af en 
administrationstænkning.  
AR-medlemmerne orienterede kort om strategidrøftelser mm. på institut-
terne. Indtrykket var, at de lokale drøftelser i varierende grad er kommet i 
gang. Ole John Nielsen mente, at tidsplanen for udarbejdelse af mål- og 
handlingsplaner virkede for optimistisk set i lyset af, at diskussionerne knapt 
var begyndt lokalt.  
Sara Elisabeth Dahl Andersen lagde vægt på inddragelse af de studerende 
både lokalt og via SCIENCErådet på fakultetsniveau. Hun understregede, at 
de studerende har interesse af at blive inddraget i hele strategidrøftelsen, 
ikke kun afgrænset til uddannelsesspecifikke temaer.  
Dekanen noterede sig AR-medlemmernes kommentarer, og der vil blive en 
ny drøftelse på rådsmødet d. 8. juni.  
 

http://velkommen.ku.dk/strategi2023/strategi_2023_DK_print.pdf
http://velkommen.ku.dk/strategi2023/strategi_2023_DK_print.pdf


 

SIDE 5 AF 7 Ad 6. Afrapportering SCIENCE-handlingsplan for Karriere, Køn og 
Kvalitet (Drøftelse) 

Siden 2015 har KU og SCIENCE igangsat særlige initiativer for at øge 
antallet af kvinder i forskning og ledelse. Fakultet skal i april afrapportere til 
rektor ang. 2017-resultaterne. På den baggrund drøftede AR, hvilket billede 
rekrutteringstallene for 2017 viser, jf. Køn i forskerrekruttering på SCIENCE 
2017 og SCIENCE – kønsfordeling 2017. 
Morten Pejrup oplyste, at der i 2017 har været færre kvindelige ansøgere til 
opslåede faste videnskabelige stillinger end tidligere. Det understreger be-
hovet for at gøre et godt søgearbejde. Der går dog bedre med tenure track 
stillingerne, hvilket formodentligt skyldes den internationale profilering af 
stillingerne.  
Lotte Holm kommenterede, at SCIENCE gør nogle gode indsatser for at 
sikre en bedre kønsbalance, men man er udfordret af, at en del kvindelige 
talenter måske ikke finder miljøerne på SCIENCE attraktive nok, eller at der 
opleves manglende interesse fra universitetets side over for kvindelige med-
arbejdere. En del kvinder kan godt se, at private virksomheder ofte har 
bedre løn og arbejdsbetingelser end universitetet. Hun fremhævede erfarin-
gen om, at når kvinder kommer ind i et miljø, opstår der ofte nogle nye 
områder eller perspektiver i forskning og undervisning.   
AR drøftede erfaringer med at tilbyde f.eks. forlænget tenure track forløb 
for medarbejdere med små børn. Problemet er, at dette kunne cementere 
kønsrollemønstre. AR opfordrede fakultetsledelsen at vurdere, om der kan 
hentes inspiration i ordningerne vedr. barsel i ERC-bevillingerne.  
Morten Pejrup understregede, at det ikke er vejen at gå at gøre universitetet 
mindre konkurrencepræget, men at sikre reelle lige vilkår i konkurrencen, 
herunder at der er brede opslag til videnskabelige stillinger, og at der gøres 
et grundigt søgearbejde.  
Fritz Henglein talte varmt for brug af brede stillingsopslag og reel konkur-
rence. Han mente, at fakultetsledelsen i høj grad bør inddrage ARs råd-
givning om dette i konkrete ansættelsessager.  
Dekanen opsummerede, at AR bør overveje konkrete forslag, som kunne 
afprøves på SCIENCE. AR kunne f.eks. arrangere en workshop sammen 
med SKL i efteråret om arbejdsforhold for videnskabelige medarbejdere – 
gerne i relation til udarbejdelse af en ny handlingsplan for karriere, køn og 
kvalitet. Dette kan være et tema for drøftelse på det næste AR-møde.  
 
Ad 7. KU og SCIENCE har nultolerance overfor seksuel chikane og 

anden krænkende adfærd (Orientering/drøftelse) 
Dekanen mindede om, at Rektor har meldt ud, at KU har nultolerance 
overfor seksuel chikane og anden krænkende adfærd. Fakultetsledelsen har 
drøftet sagen med SCIENCErådet, og der er enighed om, hvordan der skal 
sættes ind. Der vil komme information om, hvordan man både som med-
arbejder og studerende skal forholde sig over for krænkede adfærd.  

https://intranet.ku.dk/science/dk/om_fakultetet/raad_udvalg_og_fora/SKL/Documents/SCIENCE-handleplan%20Karriere,%20k%C3%B8n%20og%20kvalitet%20-%20endelig.pdf
https://intranet.ku.dk/science/dk/om_fakultetet/raad_udvalg_og_fora/SKL/Documents/K%C3%B8n%20i%20forskerrekruttering%20p%C3%A5%20SCIENCE%202017.pdf
https://intranet.ku.dk/science/dk/om_fakultetet/raad_udvalg_og_fora/SKL/Documents/K%C3%B8n%20i%20forskerrekruttering%20p%C3%A5%20SCIENCE%202017.pdf
https://intranet.ku.dk/science/dk/om_fakultetet/raad_udvalg_og_fora/SKL/Documents/SCIENCE%20-%20k%C3%B8nsfordeling%20-%202017.pdf
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Rektor-Chikane-hoerer-ikke-hjemme-nogen-steder.aspx
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Rektor-Chikane-hoerer-ikke-hjemme-nogen-steder.aspx


 

SIDE 6 AF 7 Dekanen oplyste med henvisning til LERU1, at indsatsen mod chikane er et 
vigtigt anliggende for den internationale universitetssektor.  
Henriette Lieblein kommenterede, at den store udfordring er at skabe en 
kultur på arbejdspladsen, som modvirker, at chikane forekommer.  
Lotte Holm henviste til forskning om mobning og pointerede, at kolleger 
eller medstuderende, som ser, at chikane finder sted, er vigtige for at kunne 
stoppe konkrete tilfælde og for at skabe en god kultur på arbejdspladsen. 
Sara Elisabeth Dahl Andersen mente, at der i studiemiljøundersøgelserne 
bør være tydeligere muligheder for at rapportere om chikane, at der bør 
være fokus på en hensigtsmæssig kultur i studiemiljøet, og at bl.a. rusvejl-
ederne må gives god vejledning om problemområdet. Grete Bertelsen 
støttede dette og henviste bl.a. til den konstruktive drøftelse med 
SCIENCErådet i Dialogforum.  
Dekanen opsummerede, at AR støtte fuldt op om nultolerancen overfor 
seksuel chikane og anden krænkende adfærd på KU.  
 
Ad 8. Udvalg om bedre universitetsuddannelser (Orientering/ 

drøftelse) 
Grete Bertelsen orienterede om Udvalget om bedre universitetsuddannelser 
og understregede den store politiske bevågenhed der for tiden er på de 
videregående uddannelser.  
AR drøftede kort, hvordan man kunne øge andelen af studerende, som 
bidrager til undervisningsevalueringerne. Der var enighed om, at lave svar-
procenter kan give et skævt billede. På spørgsmål fra Ole John Nielsen 
svarede Grete Bertelsen, at universitetet ikke må tvinge de studerende til at 
deltage i undervisningsevalueringerne. Sara Elisabeth Dahl Andersen be-
mærkede, at obligatoriske besvarelser kan svække kvaliteten af vurderin-
gerne. Det er vigtigt, at underviserne afsætter den nødvendige tid til 
evalueringerne, og de enkelte fagråd opfordrer de studerende til at deltage i 
evalueringerne.  
AR tog orienteringen til efterretning.  
 
Ad 9. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Jubilæumsfondet ved 

SCIENCE KU (Beslutning) 
Efter indstilling fra relevante institutter udpegede Akademisk Råd lektor 
Christian Andreasen, PLEN, som nyt medlem af bestyrelsen for Jubilæums-
fondet ved SCIENCE KU for perioden 1. januar 2018-31. december 2021. 
Christian Andreasen overtager posten efter Søren Husted, PLEN. Lektor 
Dorte Bodin Dresbøll, PLEN, udpeges som suppleant. 
 
Ad 10. Udpegning af medlem til Den Forskningsetiske Komité for 

SCIENCE og SUND (Beslutning) 
Hanne Andersen, institutleder på IND, har af arbejdsmæssige årsager 
anmodet om at udtræde af Den Forskningsetiske Komité for SCIENCE og 

                                                 
1 League of European Research Universities 

https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/udvalg-om-bedre-universitetsuddannelser/om-udvalget
https://intranet.ku.dk/forskning/praksisudvalget/regler/Sider/Forskningsetiskkomite.aspx


 

SIDE 7 AF 7 SUND. I henhold til komiteens vedtægter indstiller Akademisk Råd til 
dekanen, som udpeger de to medlemmer fra SCIENCE.  
Akademisk Råd besluttede at indstille lektor Thomas Bøker Lund, IFRO, 
som nyt medlem af komiteen. Som suppleant indstilles professor Inge 
Tetens, NEXS.  
Det indstilles, at udpegningerne gælder for den resterende periode frem til 
oktober 2018 og for den efterfølgende toårs periode. Udpegningen vil så-
ledes udløbe i oktober 2020. 
 
Ad 11. Gensidige orienteringer 
Dekanen oplyste, at de sidste tilpasninger i bygningen for Copenhagen Plant 
Science Center (CPSC) nærmer sig færdiggørelse, men at der er problemer 
med klimakamre. En plan for midlertidig placering af medarbejdere i 
Rockefeller-komplekset indtil indflytning i Niels Bohr Bygningen ligger 
klar. Det forventes, at gravearbejde for det nye museum begynder i efteråret 
2018.  
På spørgsmål fra Christian Kapel oplyste Henrik Zobbe, at SCIENCE 
Campus Service har ansvaret for driften af auditoriet i CPSC på linje med 
øvrige undervisningslokaler på fakultetet 
 
Kommende møder i Akademisk Råd 
• 8. juni 2018, kl. 09.00-12.00 
• 21. september 2018, kl. 09.00-12.00 
• 7. december 2018, kl. 09.00-12.00 
 
Ad 12. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
 

https://intranet.ku.dk/forskning/praksisudvalget/regler/Sider/Forskningsetiskkomite.aspx
https://intranet.ku.dk/forskning/praksisudvalget/regler/Documents/Terms%20of%20Reference%20-%20Etisk%20komit%C3%A9%20-final.pdf
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