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R E F E R AT  19. OKTOBER 2018 

Forum Akademisk Råd på SCIENCE 

 
 

Mødedato: Fredag d. 21. september 2018, kl. 09.00-12.00  

Sted: Fakultetssekretariatet, lokale A126 

Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C 
 

Til stede: 

Formand: Dekan John Renner Hansen (Afbud) 

I dekanens fravær fungerede prodekan Morten Pejrup som formand. 

VIP-repræsentanter: Christian Kapel, Fritz Henglein og Ole John Nielsen. 

Afbud: Birthe B. Kragelund, Karsten Raulund-Rasmussen og Lotte Holm 

Studenterrepræsentanter: Sara Elisabeth Dahl Andersen (pkt. 1-5). 

Afbud: Emil Nikolaj Christensen og Matias Heide Ankjær. 

TAP-observatører: Kristian Bjergbakke. 

Afbud: Camilla Volden Van og Henriette Lerche. 

Øvrige deltagere: Mads Kern (pkt. 1-5), Anders Mortensen og Nicolai 

Kofod-Jensen (uformelle studenterrepræsentanter), prodekan Grete 

Bertelsen (pkt. 1-4), fakultetsdirektør Henrik Zobbe og chefkonsulent Stein 

Larsen (ref.) 

 

Ad 1.  Godkendelse af dagsordenen 

Følgende dagsorden blev godkendt: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Korte meddelelser 

3. Strategiproces på SCIENCE (Drøftelse) 

4. Uddannelsesområdet (Orientering/drøftelse) 

o Optag 2018 

o Internationale studerende – Regeringens forslag om reduceret optag 

o Status for institutionsakkreditering 

 



 

 

SIDE 2 AF 8 o Dekanens årlige redegørelse til rektor over kvalitet i uddannelserne 

(DAU) 

o Målbare standarder 2018 

5. Fakultetets økonomi (Orientering)  

o Budgetopfølgning Q2 

o Regeringens forslag til finanslov for 2019 

o Budget 2019 for KU og SCIENCE 

o Evt. nyt om KU- eller SCIENCE-budgetmodel 

o Politik for medfinansiering til Danmarks Grundforskningsfond 

Centers of Excellence 

6. Høring: Praksisudvalgets anbefalinger omhandlende forslag til KU-

guidelines vedr. planlægning og udførelse af forskning (Høring) 

7. Udpegning til Forskningsetisk komité for SCIENCE og SUND 

(Beslutning) 

8. Udskrivning af SCIENCE prisopgaver 2019 (Beslutning) 

9. Mødeplan og årshjul 2019 for SCIENCE Akademisk Råd (Beslutning) 

10. Gensidige orienteringer 

11. Eventuelt 

 

Ad 2. 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 og udmærkelser 

 Lektor Jonas Peters, MATH, har fået SCIENCE Undervisningspris 2018. 

 Professor Sine Larsen, CHEM, modtager Max Perutz-prisen fra 

European Crystallographic Association (ECA) 

 Professor Jacobus (Koos) Boomsma, BIO, har modtaget The 2018 

Hamilton Award fra The International Union for the Study of Social 

Insects (IUSSI).  

 Dansk Matematisk Forenings specialepris 2018 er tildelt Martin Emil 

Jakobsen for hans speciale udført på MATH. 

 Professor Jan Rossmeisl, CHEM, har modtaget Ellen og Niels Bjerrums 

Kemikerpris. 

Bevillinger 

 Otte yngre forskere på KU har modtaget et ERC Starting Grant, hvoraf 

tre på SCIENCE: 

 Adjunkt Kirsten Ørnsbjerg Jensen, CHEM 

 Ditte Andersen, BIO 

 Adjunkt Ida Moltke, BIO 

 20 forskere fra SCIENCE får hver en bevilling på 1-2 mio. kr. fra 

VILLUM FONDENs program VILLUM Experiment, der gives til 

forskere med vilde og utraditionelle ideer, som har potentiale til 

fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. 

 

http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/baeredygtigt-oel-affald-og-heavy-metal/
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Lektor-Jonas-Peters-modtager-SCIENCE-Undervisningspris-2018-.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Professor-Sine-Larsen-modtager-Max-Perutz-prisen.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Professor-Sine-Larsen-modtager-Max-Perutz-prisen.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Professor-Jacobus-Boomsma-modtager-Hamilton-Prisen-2018.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Professor-Jacobus-Boomsma-modtager-Hamilton-Prisen-2018.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Professor-Jacobus-Boomsma-modtager-Hamilton-Prisen-2018.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Martin-Emil-Jakobsen-tildeles-Edlund-DMF-Specialeprisen.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Martin-Emil-Jakobsen-tildeles-Edlund-DMF-Specialeprisen.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Jan-Rossmeisl-modtager-medalje.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Jan-Rossmeisl-modtager-medalje.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/navnenyt/Sider/Adjunkt-Kirsten-%C3%98rnsbjerg-Jensen-modtager-bevilling-p%C3%A5-11,5-millioner-fra-EU.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/ERC-Starting-Grants-til-kvinder-med-international-erfaring.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/ERC-Starting-Grants-til-kvinder-med-international-erfaring.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/VILLUM-Experiment-2018.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/VILLUM-Experiment-2018.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/VILLUM-Experiment-2018.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/VILLUM-Experiment-2018.aspx


 

 

SIDE 3 AF 8 Ad 3. Strategiproces på SCIENCE (Drøftelse) 

KU’s strategi 2023 og rammerne for implementeringsprocessen blev drøftet 

af AR d. 23. februar, d. 6. april og d. 8. juni. Morten Pejrup redegjorde for 

udarbejdelse af mål- og handleplaner på hhv. fakultets- og institutniveau. 

Udkast til disse planer fremsendes til rektoratet ultimo september. Der af-

holdes d. 12. oktober et møde mellem universitetsdirektionen og fakultets-

direktionen, hvor rektor giver fakultetet en tilbagemelding på de fremsendte 

udkast.  

Fritz Henglein spurgte, om temaet ”ekstern finansiering og forskningens 

uafhængighed” var blevet diskuteret under udarbejdelse af mål- og handle-

plan. Han fandt det vigtigt, at universitetet styrker muligheden for forsk-

ningsinitiativer, som ikke nødvendigvis er et svar på eksterne opslag om 

finansiering.  

Morten Pejrup svarede, at temaet har interesseret rigtig mange. Der er stor 

opmærksomhed på den eksterne finansierings effekter både økonomisk og 

fagligt, og fakultetsledelsen har fastlagt retningslinjer for tilsagn om med-

finansiering i visse fondsansøgninger. Det er vigtigt, at universitetsmiljøerne 

selv bestemmer, hvilken forskning de vil udføre.  

AR noterede sig informationen.  

 

Ad 4. Uddannelsesområdet (Orientering/drøftelse) 

Prodekan for uddannelse, Grete Bertelsen, gav AR en statusredegørelse. Der 

er i år et mindre fald i optaget på bacheloruddannelserne på SCIENCE. 

Faldet er noget mindre end forventet, jf. karakterkravet på 6 og dimen-

sioneringen af en række uddannelser. Statistik om gennemførelse mm. på 

uddannelserne kan ses på ”gammelt KUnet”. 

Regeringen ønsker at reducere tilgangen til engelsksprogede universitets- og 

diplomingeniøruddannelser. KU har meldt ud, at planen medfører en reduk-

tion af optaget af udenlandske studerende på KU med 120 i 2019, hvoraf 

100 på SCIENCE. Der skal inden for kort tid leveres en plan for, hvordan 

dette kan gennemføres uden at komme i konflikt med de studerendes rets-

krav og bestemmelserne om ikke at diskriminere mellem danske statsbor-

gere og borgere i EU/EØS-lande. AR gav udtryk for, at et reduceret optag af 

internationale studerende vil svække KU’s internationale profil og ranking. 

Studiemiljøet kan blive mindre attraktivt, og de studerendes kompetencer 

mhp. deltagelse på et internationalt arbejdsmarked kan blive svækket.  

AR noterede sig det forøgede optag af internationale, selvbetalende studer-

ende på SCIENCE og spurgte, om det vil være muligt at optage flere i frem-

tiden. Grete Bertelsen bemærkede, at det nok vil være muligt at forøge op-

tagelsen af internationale, selvbetalende studerende, men at det kan blive 

aktuelt at overveje balancen mellem danske og internationale studerende på 

nogle fag. Frits Henglein gav udtryk for, at KU selv bør bestemme hvem og 

hvor mange, man optager, hvis universitetet skal kunne begå sig i inter-

nationale sammenligninger af kvalitet af uddannelse og forskning.  

https://intranet.ku.dk/uddannelsesstatistik/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/uddannelsesstatistik/Sider/default.aspx
https://ufm.dk/publikationer/2018/justering-af-engelsksprogede-uddannelser?searchterm=engelsksprogede%20uddannelser
https://ufm.dk/publikationer/2018/justering-af-engelsksprogede-uddannelser?searchterm=engelsksprogede%20uddannelser
https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/08/internationale-studerende/


 

 

SIDE 4 AF 8 AR blev orienteret om arbejdet med institutionsakkreditering af KU og om 

oprettelse af nye uddannelser på SCIENCE. KU’s ledelsesteam har god-

kendt udbud af to nye uddannelser på SCIENCE: 

 Bacheloruddannelse i datalogi-økonomi 

 Bacheloruddannelse i machine learning og data science 

Dekanen har desuden godkendt et oplæg for en bacheloruddannelse i 

medicinalkemi mhp. den videre godkendelsesproces på KU.  

I henhold til SCIENCEs kvalitetssikring skal dekanen årligt inden d. 1. ok-

tober afrapportere på uddannelseskvalitet til rektor via den såkaldte DAU. 

Grete Bertelsen orienterede om DAU 2018 og om de målbare standarder for 

uddannelserne på SCIENCE. Mads Kern spurgte i den forbindelse, om 

fakultetsledelsen overvejer at udvide tilbuddet om pædagogisk kompetence-

udvikling for undervisere. Grete Bertelsen svarede, at der ikke umiddelbart 

er tanker om at udvide tilbuddet mht. antal timer, som skal afsættes til dette. 

De studerende blev opfordret til i højere grad at bidrage til kursusevaluerin-

gerne, således at både undervisere og ledelse kan blive klogere på de punk-

ter, hvor der kan være behov for en indsats.  

Regeringen har fremlagt et forslag om fleksible universitetsuddannelser til 

fremtiden. Nicolai Kofod-Jensen udtrykte stor skepsis til forslaget om étårig 

masteruddannelser og om bachelorgradens mulighed for at give erhvervs-

kompetencer. Grete Bertelsen sagde, at der ikke er nogle konkrete forslag på 

SCIENCE om étårige masteruddannelser, men at man gerne vil satse på 

ordningen med erhvervskandidater. På nogle af bacheloruddannelser på 

SCIENCE kunne det erhvervsrettede perspektiv fylde noget mere. Det vil 

fakultetsledelsen gerne diskutere med de studerende bl.a. i studienævnene.  

Der var bred enighed i AR om vigtigheden af at holde fast i det høje 

teoretiske niveau i uddannelserne på SCIENCE. Uddannelsernes faglige 

indretning drøftes regelmæssigt i aftagerpanelerne, og panelerne har ikke 

tilkendegivet ønsker om væsentlig større erhvervsretning på bacheloruddan-

nelserne.  

AR fandt regeringens forslag om brug af flere fuldtidsundervisere uhensigts-

mæssigt. Erfaring fra erhvervslivet indgår i vurderingen af ansøgere til 

videnskabelige stillinger, og SCIENCE inddrager i nogen grad eksterne 

undervisere på uddannelserne.  

AR tog orienteringerne til efterretning.  

 

Ad 5. Fakultetets økonomi (Orientering)  

Fakultetsdirektør Henrik Zobbe orienterede om den udsendte økonomi-

opgørelse efter 2. kvartal 2018. Det forventede overskud 2018 på det sam-

lede SCIENCE er nedjusteret fra 38 mio. til 23 mio. kr. Denne og tidligere 

års opsparing skyldes dels universitetsbestyrelsens ønske om en samlet op-

sparing på KU og dels behovet på SCIENCE for opsparing til indflytning og 

ibrugtagning af nye bygninger.  

Der var udsendt information om Regeringens forslag til finanslov for 2019. 

Henrik Zobbe oplyste, at fakultetsledelsen ikke forventer de store ændringer 

https://www.science.ku.dk/fakultetet/kvalitetssikring/informationssystemer/
https://www.science.ku.dk/fakultetet/kvalitetssikring/informationssystemer/
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/08/stoerre-tryghed-og-mere-naerhed


 

 

SIDE 5 AF 8 af fakultetets økonomiske rammer fra 2018 til 2019. På lidt længere sigt er 

der dog mange usikkerhedsfaktorer.  

Fritz Henglein spurgte, om den årlige besparelse på 2% på basismidler og 

uddannelsestaksameter vil fortsætte efter 2022. Henrik Zobbe svarede, at 

regeringens forslag er, at besparelsen vil fortsætte, men at de besparede mid-

ler omfordeles og tilbageføres til uddannelsessektoren. Det er ikke afklaret, 

hvilke konsekvenser dette vil få for KU og SCIENCE.  

Nicolai Kofod-Jensen spurgte, om den politisk bebudede satsning på 

STEM-uddannelser1 vil give fakultetet større indtægter. Henrik Zobbe 

svarede, at det er for tidligt at sige noget sikkert om dette, fordi satsningerne 

fortsat er genstand for politiske forhandlinger.  

KU’s ledelse har iværksat et arbejde for udvikling af en ny budgetmodel for 

universitetet. Henrik Zobbe orienterede om de udpegede arbejdsgrupper og 

om SCIENCEs deltagelse i disse. Kristian Bjergbakke gav udtryk for, at en 

ny budgetmodel ikke må forøge bureaukratiet f.eks. ved at etablere KU-

puljer, som fordeles på grundlag af interne ansøgninger.  

AR havde modtaget information om, at SCIENCE ledelsesteam d. 21. 

august i år besluttede en SCIENCE-politik for medfinansiering i ansøg-

ninger til Danmarks Grundforskningsfond Centres of Excellence.  

AR tog orienteringerne om de økonomiske forhold til efterretning.  

 

Ad 6. Høring: Praksisudvalgets anbefalinger omhandlende forslag til 

KU-guidelines vedr. planlægning og udførelse af forskning 

(Høring) 

Som en del af implementeringen af ”Den Danske kodeks for integritet i 

forskning” har KU’s Praksisudvalg udarbejdet et oplæg til overordnede KU-

guidelines vedr. ”Planlægning og udførelse af forskning”. Målgruppen er 

alle forskere på KU, herunder ph.d.-studerende, og formålet er at skabe 

klarhed og en fælles forståelse i forbindelse med planlægning, udførelse og 

dokumentation af forskning på KU.  

Fakultetssekretariatet havde i sagens anledning også hørt fakultetets to 

named persons om sagen, og Morten Pejrup refererede deres kommentarer, 

som vedlægges ARs høringssvar.  

Der var enighed i AR om, at de foreslåede retningslinjer giver god mening 

og er hensigtsmæssige.  

Rådet lagde vægt på, at der kan opstå uklarhed om betydningen af det 

engelske ”should”. Det er ARs forståelse, at ”should” i gudelines skal 

forstås som ”skal” på dansk.  

AR foreslår konkret, at der i Policy Guidelines, pkt. 1, 2. sætning skrives: 

”This plan should be known AND accepted by all participants at the onset 

of the project.” 

                                                 

1 STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics  

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Ny-budgetmodel-skal-skabe-st%C3%B8rre-sammenh%C3%A6ng-og-stabilitet.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Ny-budgetmodel-skal-skabe-st%C3%B8rre-sammenh%C3%A6ng-og-stabilitet.aspx
https://ufm.dk/publikationer/2015/filer/file
https://ufm.dk/publikationer/2015/filer/file
https://praksisudvalget.ku.dk/
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/science/forskning-og-innovation/God%20videnskabelig%20praksis/Saerligt%20udpegede%20personer/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/science/forskning-og-innovation/God%20videnskabelig%20praksis/Saerligt%20udpegede%20personer/Sider/default.aspx


 

 

SIDE 6 AF 8 AR understregede, at retningslinjerne skal formidles tydeligt til alle viden-

skabelige medarbejdere på SCIENCE. Det er specielt vigtigt, at retnings-

linjerne gøres klart for de ph.d.-studerende ved indskrivning.  

AR gav Morten Pejrup fuldmagt til at godkende formuleringen af rådets 

høringsudtalelse. Høringssvaret er vedlagt referatet.  

 

Ad 7. Udpegning til Forskningsetisk komité for SCIENCE og SUND 

(Beslutning) 

AR udpegede følgende til Forskningsetisk komite for SCIENCE og SUND: 

 Professor Inge Tetens, NEXS, som nyt medlem for perioden 1. oktober 

2018 til 1. oktober 2020. 

 Lektor Jens Rikardt Andersen, NEXS, og professor Wender Bredie, 

FOOD, som suppleanter for perioden 1. oktober 2018 til 1. oktober 

2020.  

 

Ad 8. Udskrivning af SCIENCE prisopgaver 2019 (Beslutning) 

AR godkendte udskrivelse af prisopgave efter forslag fra CHEM med 

overskriften: 

 Katalytiske og selvpromoverende glykosyleringer / Catalytic and self-

promoted glycosylations 

 

Ad 9. Mødeplan og årshjul 2019 for SCIENCE Akademisk Råd 

(Beslutning) 

AR godkendte nedenstående mødeplan og årshjul for 2019.  

Uge Akademisk Råd 

8 Fredag d. 22. februar 2019, kl. 09.00-12.00 (AR 1/2019)  

Bülowsvej 17, mødelokale A126 

 Velkommen til nyvalgte repræsentanter og observatører. 

 Drøftelse af Akademisk Råds opgaver, arbejdsform og planer 

for 2019 – temaer og evt. justering af mødeplanen 

14 Fredag d. 5. april 2019, kl. 09.00-12.00 (AR 2/2019) 

Bülowsvej 17, mødelokale A126 

 Fakultetets økonomi 

o Budgetnotat 2019 (Orientering) 

o Regnskab 2018 (Orientering) 

 Årsberetning fra fakultetets særligt udpegede personer 

(Drøftelse) 

 Afrapportering SCIENCE-handlingsplan for Karrier, Køn og 

Kvalitet (Drøftelse) 

24 Fredag d. 14. juni 2019, kl. 09.00-12.00 (AR 3/2019) 

Bülowsvej 17, mødelokale A126 

 Budgetopfølgning Q1 (Orientering) 

 Bedømmelse af prisopgaver (Godkendelse) 



 

 

SIDE 7 AF 8 Uge Akademisk Råd 

39 Fredag d. 27. september 2019, kl. 09.00-12.00 (AR 4/2019) 

Bülowsvej 17, mødelokale A126 

 Budgetopfølgning Q2 (Orientering) 

 KU prisopgaver 2019 (Godkendelse) 

 Mødeplan og årshjul 2020 (Godkendelse) 

49 Fredag d. 6. december 2019, kl. 09.00-12.00 (AR 5/2019) 

Bülowsvej 17, mødelokale A126 

 Budgetopfølgning Q3 (Orientering) 

 Budget 2020 (Orientering) 

 

Ad 10. Gensidige orienteringer 

AR har på flere møder drøftet doktorgradens betydning på SCIENCE. På 

baggrund af drøftelsen på AR-mødet d. 8. juni i år påtog Ole John Nielsen 

sig – som VIP-repræsentant i Senatet – at tage kontakt med de øvrige VIP-

medlemmer i Senatet for at sondere interessen for at drøfte sagen i Senatet. 

Fra repræsentanterne for TEO, JUR og SUND forligger der tilbagemeldin-

ger om at beholde doktorgraden. AR foretager sig derfor ikke mere i sagens 

anledning.  

Henrik Zobbe orienterede om, at der forventes en ny plan for færdiggørelse 

af Niels Bohr Bygningen med forventet indflytning i 2020. Forberedelserne 

af udflytning af SCIENCE-aktiviteter i Rockefeller-bygningen går efter 

planen og skal være gennemført inden d. 1. marts 2019. Renovering af 

August Krogh bygningen forventes at komme i gang senere end planlagt. 

Fakultetssekretariatet samles i oktober på Bülowsvej 17. SCIENCE studie-

vejledning vil blive lokaliseret ét sted på fakultetet, mod to steder nu. 

Anders Mortensen oplyste, at der blandt de studerende er en vis kritik af 

dette. Henrik Zobbe vil tage en drøftelse med de studerende i Dialogforum. 

Ole John Nielsen mindede i den anledning om betydningen af nærhed for 

brugernes positive oplevelse af service, jf. centraliseringen af IT-funk-

tionerne på KU, som bryder med nærhedsprincippet.  

Vicedirektørstillingerne for henholdsvis uddannelsesområdet og bygnings-

området på KU bliver opslået snarest. Henrik Zobbe oplyste, at der vil blive 

lagt afgørende vægt på ansøgernes driftserfaring og -sikkerhed. 

SCIENCE Ledelsesteam har på baggrund af en bred proces med drøftelser 

med bl.a. institutternes kommunikationsansvarlige godkendt ny handlings-

plan for intern kommunikation på SCIENCE. 

Kommende AR-møder mm. 

 Tirsdag d. 6. november, kl. 14.00-16.00: Der er reserveret tid til et 

SCIENCE budgetseminar. Medlemmerne af Akademisk Råd inviteres til 

seminaret, hvor også fakultetssamarbejdsudvalget, institutdirektionerne 

m.fl. inviteres.  

 Fredag d. 7. december, kl. 09.00-12.00 afholdes møde i Akademisk Råd. 

Mødet afsluttes med frokost.  

 



 

 

SIDE 8 AF 8 Ad 11. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


