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Møde i Institutforum (IF) mandag d. 29. januar 2014 kl. 12.30-14.30  

  

Til stede: Michael Evan Goodsite (MEG), Simon S. Torp (SST), Christina Kuhr 

(p.v.a. Camilla Brevik Rahbek), Mette Fuglsang (MF), Tina Magaard (TM), Ca-

tarina Kastrup (CK), Hans Henrik Hansen (HHH), Randi Faaborg-Hansen 

(RFH), Charlotte Bergdal (CB) 

 

Fraværende: Michael Mehli Mikkelsen, Marnus du Toit, Kasper Klit Ander-

sen, Anne Gammelgaard Jensen (barsel), Elsebeth Sorensen (orlov), Poul Erik 

Borg, Mariann Hansen, Klaus Kolle, Morten Opprud Jakobsen 

 

 
1) Siden sidst (MEG) 
Der er en ny seniorfratrædelsesordning trådt i kraft. MEG vil indkalde til 
seniorsamtaler (ansatte som er 60 år eller fylder 60 inden 2017). 
 
Status på Akkrediteringsrådets kriterier vedr. cand. polyt. er, at vi har op-
fyldt det vi skulle indtil videre ved. bl.a. ansættelsen af to professorer inden-
for området. Der er indkaldt til møde med CUL d. 31.01.14 for at imøde-
komme engelskkravet. 
 
2) Internationaliseringsstrategiens implementering og betyd-

ning for ansatte ved AU Herning 
Der lempes på optagelseskravet for udenlandske studerende som søger ind 
på cand.merc. og uddannelseskoordinatoren vil have mere indflydelse på 
hvem der bliver optaget. 
 
IF havde ingen indvendinger overfor strategien. 

 
3) Instituttets strategi om talentudvikling (jf. årshjul) 

Ph.d.-studerende, post doc.’s og adjunkter prioriteres fortsat uanset ud-
faldet af den nuværende økonomiske situation. Der kan dog opstå en si-
tuation jfr. akkreditering af vores uddannelser, hvor disse stillingskate-
gorier ingen fremtidsudsigt vil have ved AU Herning hvis e.g. der skal 
lukkes en hele forskningsbaserede uddannelsesområde. AU Herning 
fortsætter stadig med at satse på erhvervs-ph.d.-ordningen. 
 

4) Opfølgning på forskningsstrategi 
a. Hvordan følges der op på publiceringskravet? 

En gang årligt efter PURE-rapporten. PURE-rapporten gen-
nemgås med institutlederen i løbet af januar. Der drøftes publi-
kationsresultater ved MUS. 

b. Hvilke tiltag gennemføres for at understøtte Ph.d. studeren-
de/adjunkters oplæring i at publicere? 
MEG sørger for at Ph.D.’er støttes i fx forbindelse med rejser. 
Ph.D.’ere skal publicere og MEG støtter op om dem ved at sikre 
at de kan tage til kurser, og at de publicerer som en del af deres 
ph.d. i overenstemmelse med AU Hernings forskningsprodukti-
onspolitik. 
 
 

c. Hvilke økonomiske rammer er der for forskningen set i lyset af 
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den aktuelle sparesituation? 
Der skal spares på rejsemidler. Der skal søges om eksterne mid-
ler ellers er der ikke penge til konferencedeltagelse etc. i 2014 – 
dog undtaget Ph.D.’er, post doc.s og adjunkter som vi prøver at 
beskytte som drøftet under pkt. 3. 

d. I hvilket omfang sikres det, at de forskere der ansættes har en 
undervisningsbredde, der sikrer at de kan opfylde deres un-
dervisningsforpligtelse i de fag der udbydes på vore uddannel-
ser? 
Det har været svært at få ansat forskere, der passede perfekt, 
men nu er situationen bedre efter vi er blevet et institut. SST sy-
nes det er uheldigt hvis der kun undervises i det vi har forsk-
ningskapacitet til. Derfor bør forskere rette forskning efter hvad 
der undervises i, således det ikke er undervisningen der skal ret-
tes ind.  
 
MEG påpegede at en forsker har forskningsfrihed og vores ud-
dannelser skal kunne tage højde for en udvikling, hvor der er en 
gensidig gavn og glæde af en forskers interesse. 

 
 

5) Budgetopfølgning - herunder budget 2014 
Mht. budget skal LSU drøfte snarest hvilke udvælgelseskriterier, der skal 
benyttes efter udsagn fra HSU. Det strategiske iht. hvem AU Herning mest 
kan undvære, drøftes først efter AU Herning modtager akkrediteringsrap-
porterne.  
 
MEG gennemgik desuden budgettallene – hvor hovedtallene og manko er 
uændret siden sidst IF-møde. Alle ideer modtages fortsat og alle opfordres 
til at genoverveje sammen med deres kolleger, om der er nogen som ønsker 
at anvende diverse fratrædelses-/seniorordninger. MEG er indstillet på en 
positiv behandling så vidt som muligt - i overensstemmelse med aftalen 
mellem HSU og UNILED.  
 
MEG forventer ikke at de 4,4 mio. kr. fra øgede STÅ-midler bliver tilført AU 
Herning i 2014. MEG forventer heller ikke at AU Herning får en bevilling på 
5 mio. kr. om året i fem år til at forskningsopbygge AU Herning før fra 2015. 
AU Herning kan dog ikke forvente at få begge dele. 

 
6) Evt. 
IF tænker over om der skal indkaldes til ekstraordinært møde i forbindelse 
med fx akkrediteringsafgørelse og efter beslutning om udvælgelseskriterier. 
 
TM foreslår om der kan der laves en suppleringsuddannelse til gymnasielæ-
rere indenfor innovation? Der vil være efterspørgsel efter dette. IF indstiller 
til at AU Hernings uddannelsesansvarlige straks skal følge op på idéen. 
 
Det forventes at 750k kr. i 2014 bevilges af Herning kommune til CET (med 
matchende bevilling fra AU Herning) til anvendelse af oprettelse af ”Green-
house” – et uddannelsescenter der fremmer erhvervsudvikling og iværksæt-
teri med fokus på cleantech og den bæredygtige sektor.  

 
 

7) Nedsættelse af rådgivningsudvalg vedr. ansættelse af institut-
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leder (2 VIP, 1 TAP og 1 STUD) - Lukket punkt uden deltagelse 
af MEG – eftersendes som lukket bilag til IF medlemmer (-MEG). 

 

  

 


