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Møde i Institutforum (IF) den 31. januar 2013 

 

Til stede: Michael Evan Goodsite, Simon S. Torp, Poul Erik Borg, Catarina Ka-

strup, Hans Henrik Hansen, Anne Gammelgaard Jensen, Elsebeth Sorensen, 

Klaus Kolle, Morten Opprud Jakobsen, Christina Kuhr (p.v.a. Camilla Brevik 

Rahbek) 

Fraværende: Roger Bandick, Poul Erik Nielsen, Mariann Hansen, Mette Fugl-

sang, Randi Faaborg-Hansen, Charlotte Bergdal, Maria Isabel Nilsson, Michael 

Mikkelsen, Marnus du Tois, Simon Ganderup 

REFERAT 

1. Kommentarer til referat fra sidste møde 

Ingen. 

 

2. Kommentarer til opdateret forretningsorden 

Den opdaterede forretningsorden for AUHE ligger til endelig godkendelse hos rekto-

ratet. 

 

3. Siden sidst (MEG) 

MEG informerede IF om seneste aktiviteter, herunder bl.a. at 

 

- Samarbejdsaftalen med ICOA (Interdisciolinary Center for Organizational 

Architecture) er på plads. Dermed kan AUHE nu benytte sig af centrets kon-

tor ved Fuglesangs Allé. 

- Anmodningen om at blive et institut er sendt til godkendelse i universitetsle-

delsen. 

- ASE-aftalen er på plads (mangler dog en endelig godkendelse af universitets-

ledelsen og bestyrelsen). 

- Martin Olsen er lektor med forskningsforpligtelse pr. 1. februar. Ligeledes 

overflyttes en professor, en professor MSO samt en lektor fra Institut for 

Marketing til AUHE pr. 1. februar. De beholder dog samtidig deres hidtidige 

centertilknytning til ICOA.  

 

4. Instituttets strategi om talentudvikling 

a. Nyt MUS-koncept 

Et nyt MUS-koncept på AU er sendt i høring i LSU. IF besluttede, at MUS 

fremover skal være et fast punkt på dagsordenen i januar, og tilføjes dermed 

IF’s årshjul. Ligeledes blev det besluttet, at det ved samme lejlighed offent-

liggøres, hvem der har været til MUS hen over året. På denne måde vil IF 

sikre, at alle medarbejdere på AUHE kommer til MUS.  
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i. Er der dele af MUS-konceptet, der bør være anderledes? 

1. Tilvalg for undervisnings-VIP 

Klaus Kolle har sendt forslag vedr. tillæg for ING VIP’ere. Forslaget fik 

opbakning fra IF, men skal godkendes af LSU. 
2. Fast punkt omkring efter-/videreuddannelse i de(t) kommende år 

Det skal bemærkes, at AU ikke længere arbejder med begrebet ’efter-

/videreuddannelse’, men derimod ’kompetenceudvikling’. Derfor vil 

sidstnævnte begreb bruges fremadrettet i IF.  

På MUS skal der laves en plan for, hvordan den enkelte medarbejder 

skal udvikles, således at vi sikrer de faglige kompetencer på AUHE.  

ii. Er der dele af MUS-konceptet, vi er særligt tilfredse med?  

iii. Øvrige kommentarer 

IF ser gerne, at følgende er med som faste punkter på MUS: 

- Hvad har du opnået (herunder også forskningsresultater)? 

- Hvordan oplevet du din nærmeste leder? 

 

b. Instituttets talentudviklingsudvalg (MEG) 

MEG foreslog, at der nedsættes et talentudviklingsudvalg, der skal 

- Rådgive omk. ph.d.-forløb 

- Yde mentorstøtte til adjunkter på vej mod lektorater 

- Agere som formand for adjunkt-og lektorbedømmelser. 

 

c. Efter- og videreuddannelse (MEG)  

MEG foreslog, at efter-/videreuddannelse bliver en del af talentudviklings-

udvalget. 

i. Go online  

’Go online’ er obligatoriske e-læringskurser for professorer og lektorer 

samt en del af adjunktpædagogikum 

ii. Faglig pædagogisk  

Se pkt. 4,a, i, 2 

iii. Status på ph.d. 

Der arbejdes på finansiering til flere ph.d.-studerende. IF drøftede des-

uden strukturen i forbindelse med ph.d.-forløb; hvordan kan sammen-

sættes et ph.d.-forløb bedst. 

 

d. Mentorordning for nyansatte (STO) 

Det blev foreslået, at nyansatte skal have mulighed for at få tilknyttet en er-

faren underviser, som i starten af ansættelsen vil kunne agere mentor i for-

hold til undervisning eller hvor der måtte være et behov. Mentorordningen 

bliver en del af talentudviklingsudvalget, som skal gå videre med arbejdet. 

 

e. Gennemgang af status og fremtidige tiltag på de enkelte punkter i institut-

strategien (jf. dagsordenen) (MEG) 
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5. Budget 2013-2016 

a. Effekt af øget STÅ på HA/ICM? 

Den øgede STÅ på HA, HAib og ICM ved positive akkrediteringer og det nu-

værende antal studerende vil skabe en forøget indtægt på 14 %.  

Hvordan gennemføres effektiviseringer på 10 % (14 % stigning i indtægter, 

4 % i løn) 

Dette punkt skal ses i forhold til, at der ikke sker en forventet stigning i STÅ 

på HA, HAib og ICM. Forskellige muligheder for at reducere udgifterne på 

AUHE blev drøftet, herunder 

- Reducering i brugen af DVIP, hvilket bl.a. kan gøres ved rationali-

sering af vores uddannelser. IF opfordrer uddannelseskoordinato-

rerne til at kigge på, hvilke fag der kan samkøres. 

- Reducering i individuel vejledning til studerende 

- Reducering i brugen af eksterne censorer. 

 

MEG foreslog at nedsætte et forretningsudvalg, der skal se på, hvordan AU-

HE kan effektivisere 10 %. Derudover opfordrede MEG forskere til selv at 

indhente forskningsmidler (inkl. forskningsrejsemidler).  

 

6. Budgetopfølgning 2012 

MEG orienterede om budgettet, hvilket stort set er det samme som det budget, der 

blev gennemgået på mødet i Institutforum i oktober.  

 

7. AU’s personalepolitik vedr. bijobberi 

Dette punkt vil blive diskuteret i LSU, hvorefter nærmere information følger. 

 

8. Status på ingeniørstrategiudvalg 

a. Som foreslået i dagsordenen, var der enighed om at nedlægge ingeniørstra-

tegiudvalget. 

 

9. Evt. 

Morten Opprud Jakobsen og Klaus Kolle, der pr. 1. februar 2013 er en del af ASE (og 

dermed Science and Technology), fortsætter indtil videre i AU Hernings Institutfo-

rum.    

 

 

Næste møde i IF finder sted den 25. april 2013 kl. 12.30-14.30. 

 

 


