
 

 

 
AU Herning 

Aar hus Univer sitet 

Bi r k Centerpark 15 

Postboks 1028 

7400 Her ning 

Tl f .: 87150000 

Fax: 87150201 

E -m ai l : auhe.au.dk  

http://www.auhe.au .dk 

 

AU Herning 

 

Charlotte Kejser R asmussen 

 

Ins ti tu tsekretær  

 

Dato: 23. august 2013 

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 
BUSINE SS AND SOCIAL SCIENCES 

AU HE RNING 

Møde i Institutforum (IF) den 21. august 2013 

 

Til stede: Michael Evan Goodsite, Simon S. Torp, Roger Bandick, Catarina Ka-

strup, Poul Erik Borg, Hans Henrik Hansen, Mette Fuglsang, Mariann Hansen, 

Klaus Kolle, Christina Kuhr (p.v.a. Camilla Brevik Rahbek), Randi Faaborg-

Hansen, Charlotte Bergdal, Simon Ganderup  

Fraværende: Poul Erik Nielsen, Anne Gammelgaard Jensen (barselsorlov), 

Elsebeth Sorensen (orlov), Morten Opprud Jakobsen, Maria Isabel Nilsson, Mi-

chael Mikkelsen, Marnus du Tois 

REFERAT 

1. Kommentarer til referat fra sidste møde (udsendt tidligere) 

Ingen kommentarer. 

 

2. Generelt siden sidst (MEG) 

 

 Stillingsopslag/ansættelser: 

MEG informerede om ph.d.-stillingen, der har været slået op internationalt.  

Der er blevet ansat 1 ph.d.-studerende, som starter i efteråret 2013. I forbin-

delse med adjunkt-/lektorstillingerne, der har været slået op, foreslog MEG, 

at der udover et bedømmelsesudvalg også nedsættes et rådgivende ansættel-

sesudvalg bestående af Allan Gross, Eva Sørum og Jacob Eskildsen. MEG fo-

reslog ligeledes at nedsætte et tilsvarende ansættelsesudvalg til professorstil-

lingen.  

 

 Optagstal 2013 (også under punkt 3): 

MEG informerede kort om årets optag, som AUHE kan være tilfreds med.  

 

 Status på akkrediteringer:  

AACSB-akkrediteringen (HA/HAib) er gået igennem. EQUIS samt AMBA-

akkrediteringerne mangler stadig, men processen forløber planmæssigt. 

MEG foreslog, at der indkaldes til et ekstraordinært møde i IF, når der fore-

ligger mere information. 

 

 CUL (Center for Undervisning og Læring): Et universitetspædagogisk kursus 

udbudt af BSS. Alle, der har lyst, er velkomne til at deltage. 
 

3. Instituttets strategi om uddannelse (orientering v/ Jan Laursen) 

 

 Optagstal uge 33 2013: 457 nye studerende, hvilket er det største antal opta-

gede studerende nogensinde på AUHE (i 2012: 445), forudsat at alle ansøge-

re takker ja til tilbuddet om en studieplads. 
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 Overbygning til ICM (cand.it.) med forventet start i 2015: Der er nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af Lars Bækgaard, Eva Sørum, Jens Holmgren og 

Jan Laursen til udarbejdelse af uddannelsens indhold.  

 

 Uddannelsesnetværk Herning: Et projekt under Erhvervsrådet Herning & 

Ikast-Brande. Formålet med projektet er at gøre Herning mere attraktiv 

samt forbedre kendskabsgraden til AUHE’s uddannelser. Idéer og input til, 

hvorledes dette kan gribes an, er meget velkomne. 

 

4. Instituttets strategi om forskning 

Roger Bandick kunne meddele, at AUHE’s strategi om forskning er status quo siden 

sidste IF-møde. Eftersom forskningsudvalget i IF er halveret, således at det nu kun 

består af Roger Bandick og Catarina Kastrup, blev det besluttet, at udvalget samt 

MEG afholder et møde med professorerne på AUHE med henblik på at få konkretise-

ret instituttets forskningsstrategi.  

 

5. Budgetopfølgning 

MEG informerede om delregnskabet for 2. kvartal 2013. Der er et underskud på 

560.000,- i forhold til oprindeligt budgetteret primært grundet et fald i STÅ-

indtægter på HA/HAib/cand.merc. (270.000,-) samt en nedgang i HD-optaget (p.t. 

er optaget 70-80 % af niveauet fra sidste år). 

 

6. Instituttets fysiske og sociale rammer 

Det blev besluttet, at der tilføjes et punkt ’b. v.’ på IF’s dagsorden vedr. instituttets fy-

siske og sociale rammer i august, nemlig ”Dimission”. Derudover kunne MEG medde-

le, at der ved dette års sommerdimission ikke har været én eneste klage – kun rosen-

de ord. Nogle af IF-medlemmerne forespurgte om muligheden for, at Herning Musik-

skole synger en international (engelsk) sang, når både taler og program er på dansk 

og engelsk. Dette vil dimissionsudvalget gå videre med.  

 

7. Studentermiljø og trivsel 

 

a. Skal AU Herning gøre mere for at sikre integrering af nye studerende? 

Simon Ganderup (repræsentant for de studerende) kunne godt tænke sig, at 

studieturen havde ligget før 4. semester, således at man lærer andre end 

dem, man er i studiegruppe med at kende tidligere i studieforløbet.  

b. Er der behov for tiltag over for internationale studerende? 

Det blev forslået, at alle internationale studerende – og dermed ikke kun ex-

change-studerende – får tildelt en ’buddy’. Derudover er det vigtigt, at de får 

tilbud om de forskellige aktiviteter på stedet. Jan Laursen orienterede desu-

den om, at der nu kun er én studenterforening (SAA) på AUHE, som står for 

planlægningen af samtlige aktiviteter. 
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8. Eventuelt 

KK m.fl. havde udarbejdet et skriv til universitetsledelsen med anmodning om at æn-

dre instituttets navn til ”AU Herning: Institute of Business, Technology and Commu-

nication”, således at det i højere grad udtrykker uddannelserne på AUHE. KK sender 

den skriftlige anmodning til Simon Torp, der sørger for videre behandling.  

 

MEG meddelte, at der er igangsat et eksternt udvalg, der skal bestå af 12 lokale er-

hvervsledere, MEG, Simon Torp samt Anna Katrine Bruun. Ulla Didriksen og Helge 

Sander er med i udvalget, og sidstnævnte har fået til opgave at anmode de 5 kommu-

ner i området om hver især at vælge 2 repræsentanter til udvalget samt eventuelt en 

eller to fra det kulturelle område. Udvalget skal mødes to gange årligt for bl.a. at dis-

kutere måder, hvorpå området kan gøres mere attraktivt samt kigge på, om vores ud-

dannelser passer til virksomhedernes behov. Et meget foreløbigt udkast til kommis-

sorium udsendes til IF-medlemmerne, og kommentarer er velkomne (sendes til AK). 

Udvalgets kommissorium skal naturligvis ikke konflikte med eller duplikere aftager-

panelets eller øvrige allerede nedsatte råds (såsom alumneforeningens) samarbejde 

med instituttet. 

 

Med udgangspunkt i AASCSB (se http://www.betagammasigma.org/aboutbgs.htm)  

forslog MEG desuden, at vi som de første i Danmark etablerer en ”Beta Gamma Sig-

ma”-forening (BGS), dvs. en forening for top-dimittender. IF tilsluttede sig forslaget. 

 

Slutteligt informerede MEG om, at universitets stillingsstruktur ændres pr. 1. sep-

tember 2013. Dette indebærer bl.a., at postdoc-stillingen fremover er en selvstændig, 

tidsbegrænset stilling på maksimalt 4 år, og ligeledes at ansættelse som adjunkt kan 

ske tidsbegrænset eller tidsubegrænset, således at der i forbindelse med en positiv 

lektorbedømmelse, efter senest 8 år, sker overgang til lektorat. Den nye stillingsstruk-

tur vil blive drøftet i LSU-regi. 

 

 

 

Næste møde i IF finder sted i oktober 2013. Mette Stougaard overtager fremover 

posten som referent og sekretær for Institutforum.  
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