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Møde i Institutforum (IF) den 30. august 2012 

 

Til stede: Michael Evan Goodsite, Simon S. Torp, Roger Bandick, Poul Erik 

Nielsen, Poul Erik Borg, Catarina Kastrup, Mariann Hansen, Mette Fuglsang, 

Anne Gammelgaard Jensen, Camilla Brevik Rahbek, Randi Faaborg-Hansen, 

Elsebeth Sorensen, Hans Henrik Hansen, Klaus Kolle, Morten Opprud Jakob-

sen, Charlotte Bergdahl, Simon Ganderup, Marnus de Tois 

 

Fraværende: Maria Isabel Nilsson, Michael Mikkelsen 

REFERAT 

Dagsorden:  

 

1. Kommentarer til referat fra sidste møde  

Da møderne i Institutforum kan ligge forskudt i forhold til udsendelse af det 

interne nyhedsbrev, blev det besluttet, at referatet fremover udsendes sepa-

rat, og ikke i nyhedsbrevet, som vedtaget på det konstituerende møde. 

 

2. Kommentarer til opdateret kommissorium og forretnings- 

orden 

Ingen kommentarer. 

 

3. Instituttets strategi om uddannelse 

 

a. Gennemgang af status og fremtidige tiltag på de enkelte punkter 

i institutstrategien. 

MEG gennemgik overordnet status på optag på de enkelte uddan-

nelser. EDE og GMM er gået tilbage i år, hvilket kan skyldes en for 

lille indsats fra AU-KOMM BSS, der nu styrer markedsføringen af 

AU Herning centralt. MEG og Mikkel Nørgaard har netop haft 

møde med AU-KOMM BSS med henblik på at få mere fokus på 

ingeniøruddannelserne på AU Herning.  

b. Forslag fra Jan Laursen om fusion som løsning (EDE og BDE) 

Der var lagt op til en diskussion om, hvorvidt vi skal bibeholde vo-

res portefølje af uddannelser også i de år, hvor nogle uddannelser 

giver underskud – eller om vi skal have færre, mere ensartede ud-

dannelser.  

Flere af IF-medlemmerne argumenterede imod en fusion af EDE 

og BDE, herunder bl.a. 1) Med en bred vifte af uddannelser vil vi 

bedre kunne fastholde det særkende ved AU Herning med fokus 

på tværfaglighed (antallet af uddannelser er et resultat af vores 

fokus på innovation og efterspørgslen efter kandidater fra virk-
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somhederne i lokalområdet), 2) Taxametersatsen for ingeniørud-

dannelserne er højere end på andre uddannelser, så med færre in-

geniøruddannelser vil indtægten i sidste ende måske være den 

samme som p.t., 3) Vores ingeniøruddannelser er gode fødekæder 

til vores Cand.polyt., og 4) Vi har nogle rigtig gode uddannelser og 

meget tilfredse studerende på AU Herning, og virksomhederne er 

yderst tilfredse med ’produktet’. 

MEG foreslog at nedsætte et uddannelsesudvalg, der skal se på 

AU Hernings uddannelsesstrategi. MEG har i samråd med næst-

formanden efter mødet besluttet, at uddannelsesudvalget udeluk-

kende vil se på ingeniøruddannelserne, dvs. hvilke uddannelser vi 

skal udbyde. En gyldig strategi kunne være at fortsætte med det, 

man allerede gør, da det har fungeret. MEG mødes med næstfor-

manden (fredag den 14. september 2012) og den uddannelsesan-

svarlige for at nedsatte udvalget og formulere et kommissorium, 

som vil danne ramme for udvalgets videre arbejde. Formanden for 

udvalget er Simon Torp, og MEG har taget til efterretning, at føl-

gende ønskede at komme med i udvalget: Morten Opprud, Poul 

Erik Nielsen, Poul Erik Borg, Simon Ganderup, Marnus de Tois, 

den nye professor, Simon Torp, Per Lysgaard, Inger Mørch Hau-

ge, Hans Henrik Hansen, Torben Tambo og Carsten Lausten. Ef-

ter mødet har flere ytret ønske om at komme med i udvalget. Der-

for vil det endelige udvalg blive nedsat i samråd med MEG sam-

men med Simon Torp og Jan Laursen. Der fremlægges en status 

af udvalgets arbejde på næste møde den 25. oktober 2012. 

 

4. Hvordan sikrer vi, at AU Herning kommunikerer den  

ingeniørfaglige forankring af vores uddannelser internt såvel 

som eksternt? 

Poul Erik Nielsen foreslog en ændring i organisationsstrukturen, således at de 

tre ingeniøruddannelser får én fælles uddannelsesleder sammen med 

cand.polyt. Hermed vil der opnås et bedre fokus på ingeniøruddannelserne, 

og vi vil kunne fokusere på at tiltrække medarbejdere med relevant ingeni-

ørmæssige forskningsområder. 

 

a. Skal der ansættes en professor, der kan sikre det ingeniørfaglige 

i alle vores ingeniøruddannelser samt profilere os i Aarhus? 

MEG kunne informere om ansættelsen af ny professor på ingeni-

ørområdet fra 1. november 2012. Men det er klart, at for at kunne 

dække alle ingeniøruddannelser vil der skulle ansættes flere pro-

fessorer/forskere i fremtiden. 
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5. Hvad betyder det for AU Herning, at IHA er blevet en del af 

AU? 

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) kan havde gjort det vanskeligere for 

kommende studerende at finde frem til AU Herning, men dette er noget det 

nedsatte uddannelsesudvalg også vil skulle undersøge. MEG understregede 

vigtigheden i at huske de positive muligheder ved samarbejdet med IHA, og 

har desuden et møde med IHA’s direktør i denne måned.  

 

6. Instituttets strategi om forskning 

Roger Bandick gennemgik sit oplæg omkring AU Hernings forskningsstrategi, 

der indebærer 3 fokusområder, nemlig 1) Vi skal øge forskningen på AU Her-

ning i form af flere publiceringer og flere forskere, 2) Forskerne skal have 

hjælp til søgning af (europæiske) forskningsmidler, og 3) Forskerne skal ind-

gå i (tværfaglige) forskergrupper, således at de enkelte forskeres arbejde syn-

liggøres bedre.  

Simon Torp foreslog, at der laves en ’ansøgningsdag’ for forskere, der ønsker 

at få hjælp til, hvordan man kan søge midler. Desuden blev der nedsat et 

forskningsudvalg, der skal lave en konkret forskningsstrategi for AU Her-

ning. Udvalget består af Roger Bandick, Anne Gammelgaard Jensen, Cathari-

na Kastrup, Hans Henrik Hansen og Elsebeth Sorensen. Der udarbejdes et 

kommissorium, der vil blive udarbejdet i løbet af efteråret 2012. 

 
a. Gennemgang af status og fremtidige tiltag på de enkelte punkter i 

institutstrategien  

MEG informerede om, at der skal ansættes yderligere 1 professor 

samt 1 MSO i efteråret 2012, og yderligere 1 professor i efteråret 

2013. Desuden vil der blive opslået lektoratstillinger.  

7. Budgetopfølgning 

MEG gennemgik overordnet AU Hernings budget primo 2012, og herunder de 

5 delbudgetter. Det oprindelige budget for 2012 samlet set udviser et forven-

tet underskud på 6,7 mio. kr., men AU Herning har efterfølgende foretaget en 

budgetrevision, og det estimeres, at der for 2012 p.t. er et forventet underskud 

på 6,4 mio. kr. Dog har BSS grundet sidste års underskud besluttet at ned-

skære institutternes budget med samlet 10 mio. kr. fordelt på institutterne ef-

ter omsætning, og for AU Herning betyder dette en besparelse på 1 mio. kr.  

 

8. Instituttets fysiske og sociale rammer 

MEG orienterede om muligheden for nye laboratorier på AU Herning. Rege-

ringen har i sit forslag til finanslov lagt op til at afsætte flere midler til forbed-

ring af laboratorier på landets universiteter. MEG følger op på dette sammen 

med Mikkel Nørgaard. Ligeledes vil han høre Mikkel, om muligheden for at få 

samlet AU Hernings firmaaftaler (f.eks. aftalen med DGI-byen) i mappen til 

nyansatte.  
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MEG orienterede om den kommende fest for de nye studerende. Der er stor 

forventning til, at de studerende denne gang overholder AU Hernings regler. 

MEG ytrede desuden bekymring for et tilsyneladende manglende samarbejde 

mellem DSR og fredagsbaren, og understregede vigtigheden af, at de forskel-

lige udvalg kan samarbejde. 

 

9. Studentermiljø og trivsel 

Studerende Maria Isabel Nilsson havde lavet et oplæg til diskussion, hvori 

hun forslog en tværfaglig dag, hvor de studerende har mulighed for at følge 

undervisningen på tværs af uddannelser. Dette vil dog nok blive svært at ud-

føre i praksis, og spørgsmålet er desuden, om de studerende vil få noget fag-

ligt ud af at følge en anden uddannelse for en dag.  

 

10. Evt. 

Ingen kommentarer. 

 

 

Næste møde i IF finder sted den 25. oktober 2012 kl. 12.30-14.30. 

 


