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

Borg, Catarina Kastrup, Randi Faaborg-Hansen, Hans Henrik Hansen, Simon 

Ganderup 

 

Fraværende: Poul Erik Nielsen, Mariann Hansen, Mette Fuglsang, Anne 

Gammelgaard Jensen, Camilla Brevik Rahbek, Elsebeth Sorensen, Klaus Kolle, 

Morten Opprud Jakobsen, Charlotte Bergdal, Maria Isabel Nilsson, Michael 

Mikkelsen, Marnus du Tois 

REFERAT 

Dagsorden:  

 

1. Nyheder og generel information siden sidst 

MEG orienterede IF om AU Hernings samarbejde med Aarhus School of En-

gineering (ASE). De to parter har igangsat en proces med henblik på at over-

drage EDE-uddannelsen til ASE. Undervisningen fortsætter uændret på AU 

Herning, mens den administrative del vil blive varetaget af ASE. Samtidig 

overdrages ASE’s halvårlige specialisering som forretningsingeniør til AU 

Herning. DUWET nedlægges desuden i sin nuværende form, og i stedet opret-

tes et nyt forum for wind energy training i samarbejde med ASE. I den kom-

mende tid vil der blive udarbejdet en formel kontrakt, som indstilles til god-

kendelse hos universitetsledelsen. Det forventes, at ændringerne kan træde i 

kraft pr. 1. januar 2013.  

 

2. Status vedr. udvalg om udvikling af diplomingeniøruddannel-

ser (se oplæg til kommissorium) 

Simon Torp informerede om, at uddannelsesudvalget nu er blevet nedsat. 

Udvalget består af 2 repræsentanter fra hver af de 3 ingeniøruddannelser. Der 

er blevet udarbejdet et bredt kommissorium, og idéer hertil er velkomne.  

 

På første møde i udvalget blev der brainstormet over mulige tiltag, herunder: 

 

 Fælles undervisning. Hvis der skal udbydes fælles fag, skal disse 

være klar til nytår. 

 Hvordan kan forskere inddrages i undervisningen (gæsteforelæs-

ninger)? 

 

3. Budgetopfølgning  

MEG gennemgik overordnet AU Hernings budget, hvor det efter 2. budgetre-

vision estimeres, at der for 2012 bliver et forventet underskud på 5,4 mio. kr.  

MEG supplerede desuden med, at mange er i gang med at søge midler, hvilket 
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er meget positivt. Hertil forespurgte Hans Henrik Hansen muligheden for 

hjælp til at søge midler, hvortil MEG foreslog, at Forskningsstøtteenheden på 

AU kunne komme og holde et oplæg på AU Herning inden for den nærmeste 

fremtid.  

 

4. Instituttets strategi om videnudveksling (orientering v/ Anna 

Katrine Bruun) 

Anna Katrine Bruun informerede om AU Hernings videnudveksling, der bl.a. 

indebærer etablering af kontakt til regionens kommuner, herunder erhvervs-

centre, erhvervslivet, brancheorganisationer og offentlige institutioner. Heri-

gennem bygges der bro mellem erhvervslivet og AU Herning (AU), hvilket 

åbner op for mange muligheder ift. forsknings- og udviklingsprojekter, efter- 

og videreuddannelse, mentorordninger m.m.  

 

5. Instituttets strategi om professorer/docenter 

BSS professorstrategi skal diskuteres i Akademisk Råd igen. 

 

6. Evt. 

Den 5. november kl. 10.45-11.45 besøger ministeren for By, Bolig og Landdi-

strikter Carsten Hansen AU Herning med henblik på at høre mere om AU 

Hernings videnudveksling. Det er dog endnu ikke vidst, hvem der må deltage 

(udover MEG), men studerende Simon Ganderup ønsker at deltage samt evt. 

en substitut for Simon Torp. 

 

 

Næste møde i IF finder sted den 31. januar 2013 kl. 12.30-14.30. 

 


