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Møde i Institutforum (IF) den: 30. oktober 2013 

 

Til stede: Michael Evan Goodsite, Simon S. Torp, Anna Katrine Bruun, 

Hans Henrik Hansen, Christina Kuhr (p.v.a. Camilla Brevik Rahbek), Char-

lotte Bergdahl, Morten Opprud Jakobsen, Poul Erik Borg, Catarina Kastrup  

 

Fraværende: Anne Gammelgaard Jensen (barsel), Elsebeth Sorensen (or-

lov), Mariann Jette Hansen, Michael Mehli Mikkelsen, Klaus Kolle, Kasper 

Klit Andersen, Randi Faaborg-Hansen, Marnus Du Toit, Poul Erik Nielsen, 

Mette Fuglsang, Simon Ganderup 

REFERAT 

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

Ingen kommentarer. 

 

2. Generelt siden sidst (MEG) 

MEG har nedsat en arbejdsgruppe for forskningsproduktionsforventningerne 

ved AU Herning, som har skrevet en forskningsproduktionspolitik (se bilag). 

Denne blev orienteret om, drøftet og godkendt IF med følgende kommenta-

rer: 

 

SST mener det er vigtigt at unge og nye forskere på AU Herning understøttes i 

at få publiceret og få indhentet midler. MEG vil sikre implementeringen af AU 

HR’s nye mentorordning under ledelse af Anders Frederiksen. 

 

Der er nedsat et internt råd omkring cand.polyt.-akkrediteringen, hvor bl.a. 

dekanen for BSS også deltager. Lars Krarup og embedsmænd fra de andre 

kommuner, som vi samarbejder formelt med, er briefet omkring situationen. 

Høringssvar er netop indsendt og her var input inkorporeret fra både stude-

rende og VIP’er. Vi får svar umiddelbart efter d. 15. november. 

 

 
a. Opfølgningen over medlemmer i IF, hvem deltager? 

Hvad gør vi med de ansatte som har skiftet institut? 

SSP: Hvis der er enstemmighed i IF, så kan der tiltræde nye medlem-

mer.  

Hvor lang tid skal de studerende være valgt for?  

MST: Så længe de er indskrevet på en uddannelse på AU Herning, kan 

de være medlem af IF. 

Skal der indsættes nogle til at substituere medlemmer på orlov?  
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MEG: Såfremt de er enige om, der skal være en suppleant, men dette 

er ikke noget krav. 

 

IF har vedtaget at Forskningsudvalget skal nedsættes af professorerne. 

Der skal indstilles til nye medlemmer af det gamle udvalg. Der skal 

oprettes en officiel valghandling for at erstatte Roger og Poul Erik Ni-

elsen (når han går på pension). Det pålægges SST og MEG at gøre det-

te. 

 
 

3. Status på akkrediteringer 

a. Konsekvenser ved hhv. godkendt handlingsplan (orientering) eller 

evt. nedlæggelse af cand.polyt. (økonomi/personale) 

Der er blevet lavet en handlingsplan for at kommentere på de 5 kritik-

punkter, der blev fremsat af Akkrediteringsrådet. Rektor skal indleve-

re responsum inden d. 1. november 2013. D. 15.november 2013 kom-

mer der svar på dette responsum, og endelig beslutning kan ikke an-

kes. 

 

Institutionsakkreditering: AU Herning er varslet, at vi skal være en del 

af AU’s institutionsakkrediteringsaudit-trail. 

 

MEG ang. økonomi: Cand.polyt. anvender lige så mange penge, som 

den indtjener (ca. 12 mio. årligt). Med den nye studieordning kan vi 

forvente at der kommer flere indtægter end udgifter på cand.polyt.-

uddannelsen, såfremt vi får godkendelsen. 
 

b. HA/HAib akkrediteringsbesøg (orientering) 

Primo februar 2014 får vi rapport, og en beslutning i marts 2014. 

Der er et institut i Århus til at understøtte uddannelsen. 
 

c. ICM akkrediteringsbesøg (orientering) 

ACE Denmark-besøg er d. 6. november. Vi forventer rapporten primo  

februar 2014, og en beslutning i marts 2014. 

Der er et institut i Århus til at understøtte uddannelsen. 

Umiddelbart mangler der forskningsstøtte på denne uddannelse. 
 

 

4. Instituttets strategi om vidensudveksling v/Anna Katrine 

Bruun Jensen  
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Gennemgang af status og fremtidige tiltag på de enkelte punkter i institut-

strategien. 

 

a. Orienteringen om genforhandlingen af kommunalkontrakten. 

 

b. Orienteringen om KASK projektet og andre initiativer. 

 

c. Orienteringen om det eksterne samarbejdsråd – med-

lemmer/kommissorium osv. 

 

d. Status på nyt udvalg vedr. forskningsstrategi. 

 

Se AKB’s bilag til punkt 4.a-4.d. 

 

5. Budgetopfølgning (er udsendt, MEG gennemgår evt. hovedtal-

lene)  

 

NB: Instituttet har fået et krav på at spare yderligere 300k Kr. i 2013 og 

disse midler er fundet. 

 

Budget 2014 til generel drøftelse. 

 

MEG: Det hele afhænger af akkrediteringerne. I bedste tilfælde skal vi 

vedligeholde vores budgetniveau og i værste fald, skal der spares. 

 

Vil IF hjælpe med en handlingsplan, hvis nogle uddannelser ikke bliver 

akkrediteret?  

Ja – IF vil gerne deltage i disse drøftelser. 

 

6. Evt. 

Innovationscenter – InnoVest Ringkøbing-Skjern 

 

Forlagte uddannelser fra AAU bliver udbudt i dette innovationscenter (spade-

stik d.d.).  

 

Ansættelser: Lukket punkt 

 

MEG: Orientering om status af de nuværende opslag. Meget afhængig af ak-

krediteringerne. Strategien er at få ansat professorerne først og derefter kigge på 

lektor/adjunkt-stillingerne. 

 

 


