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Tilstedeværende:

Charlotte Granly, Dion Rüsselbæk Hansen, Stig Børsen Hansen, Simon Hildebrand Hedegaard, Kathrin Maurer, Marius
Folden Pedersen, Esben Nedenskov Petersen, Bodil Ravn,
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Casper Sylvest (formand), Simon Møberg Torp.
Fra administrationen deltog: Martin Lund (referent).

Afbud:

Nicolai Balder la Cour Nilsson.

Fraværende i øvrigt:

Gamze Malene Sahin

Formanden indledte med at takke medlemmerne for deres fremmøde til dagens møde,
der var indkaldt med meget kort varsel.

Dagsorden for mødet
1)

Doktordisputats
Formanden indledte punktet med en kort opsummering af sagen.
Akademisk Råd drøftede spørgsmålet på baggrund af en mundtlig redegørelse fra
udvalget nedsat blandt rådets VIP-medlemmer. Udvalget understregede, at opgaven ikke var at foretage en bedømmelse af afhandlingen tilsvarende den, der foretages af et bedømmelsesudvalg. Udvalget konkluderede, at de ved deres gennemgang ikke fandt det åbenbart, at graden ikke vil kunne tildeles under hensyn til
afhandlingens form eller indhold (jf. bekendtgørelsen, §4, stk. 2).
Akademisk Råd besluttede på baggrund af drøftelsen, at den indleverede afhandling bør antages til bedømmelse af et fagkyndigt udvalg.
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Formanden og dekanen takkede udvalget for deres store indsats i denne sammenhæng.
2)

Høring - HSU-arbejdsgruppens anbefalinger vedr. ny stillingsstruktur
Formanden indledte med at beklage forvirringen omkring høringsfristen, der var
blevet rykket flere gange. Den nuværende frist hedder 15. februar 2021, hvilket
betyder, at det nye Akademiske Råd vil få mulighed for at fremsende et høringssvar.
Formanden var dog af den opfattelse, at bemærkninger fremsat af det nuværende
råd kunne være vigtige og indgå i den videre høringsfase.
Formanden refererede fra drøftelser i Universitetsrådet, hvor anbefalingerne fra
arbejdsgruppen var blevet drøftet den 15. december.
AR drøftede anbefalingerne vedr. den nye stillingsstrukturbekendtgørelse, herunder særligt: brug af forfremmelsesprogram, professorater, ansættelser af studieadjunkter og -lektorer, karrierevejledning for postdocs, skelnen mellem postdocs og
adjunkter, nye krav ifm. eksterne lektorer.
Formanden og sekretæren vil på baggrund af de fremsatte bemærkninger udarbejde et notat, som vil kunne indgå i det videre høringsarbejde i det nyvalgte Akademisk Råd.

3)

Evt.
Formanden oplyste, at dette er det sidste møde i det nuværende Akademisk Råd.
Udkast til referat fra forrige møde er udsendt til rådets medlemmer. Såfremt der
ikke indkommer bemærkninger til referatet, vil det betragtes som godkendt. Det
samme vil gælde for referatet fra dagens ekstraordinære møde.

Med venlig hilsen
Casper Sylvest
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