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INSTITUT FOR FORRETNINGSUDVIKLING OG TEKNOLOGI 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 3. februar 2016 kl. 9.00-11.00 

BTECH, mødelokale 2048 

Møde i Institutforum 

 

Til stede: Anders Frederiksen (AFR), Simon Torp (ST), Inger Mørch Hauge (IMH), 

Poul Erik Borg (PEB), Anne Gammelgaard Ballantyne (AGB), Christina Nørgaard Kuhr 

(CNK), Charlotte Kejser Rasmussen (CKR) 

Fraværende: Claus Jørgensen (CJ), Hans Henrik Hansen (HHH), Lars Bækgaard 

(LB), John Vestergaard Olesen (JVO) 

Referat 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Siden sidst v/Anders Frederiksen 

AFR adresserede tre hovedpunkter: 

 

a) Rekruttering: Der er blevet nedsat et rekrutteringsudvalg bestående af insti-

tutleder, studieledere, uddannelseskoordinatorer og forskningsgruppeledere. 

Udvalget afholdte i januar et seminar med henblik på at præcisere og drøfte 

de profiler, BTECH har behov for. Det er blevet til 8 stillingsopslag med an-

søgningsfrist medio marts. ST spurgte, hvordan man vil sikre, at dem, der bli-

ver ansat, også har gode undervisningskompetencer, hvortil AFR svarede, at 

man til ansættelsessamtalerne vil bede ansøgerne om at præsentere deres 

forskning og på den måde få en indikation på deres kommunikative færdig-

heder. 

b) Cand.polyt.-akkreditering: Akkrediteringspanelet besøger BTECH den 26. fe-

bruar. 

c) Ministerbesøg: Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen be-

søger Campus Herning den 22. februar, hvor AFR bl.a. vil fortælle ministeren 

om, hvordan vi på BTECH vil sikre kvalitet i vores uddannelser og forskning, 

om vores nærhed til de studerende og erhvervslivet samt vores positive ud-

vikling, herunder nye initiativer på uddannelsesområdet. 

 

3. Diskussion af Institutforums rolle i forhold til at rådgive og støtte in-

stitutlederen 

Det blev besluttet, at der i stedet for 4 årlige møder i Institutforum fremover kun 

afholdes 2 møder om året (i uge 3 og i ugen før studiestart) samt møder ad hoc i 

det omfang, der måtte være behov. Formanden og næstformanden reviderer års-

hjulet. 
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4. Instituttets strategi om talentudvikling 

Dorthe Døjbak Håkonsson har overtaget talentudviklingen på BTECH efter AFR. 

P.t. har vi 9 ph.d.-studerende, men der vil komme flere i foråret 2016 (der er 

midler til 2-3 ph.d.er). Forskerne på BTECH er i første omgang blevet informeret 

om dette, således at de kan finde kandidater, men budskabet må også meget 

gerne udbredes. PEB forslog, at man 1-2 gange pr. semester med fordel kunne 

koble ph.d.-studerende på fag inden for deres kerneområder. IMH svarede, at 

dette godt kan være svært at koordinere i praksis.  

 

ST efterspurgte mere fokus på undervisning frem for forskning; der har i mange 

år været rigtig meget fokus på forskning/forskerne og for lidt på selve undervis-

ningen/fuldtidsunderviserne. Dette var der enighed om, men der var samtidig 

også enighed om, at både forskning, undervisning, vidensudveksling (kontakten 

til erhvervslivet) og talentudvikling er i højsædet på BTECH, og denne ’fortælling’ 

bør italesættes udadtil, da den er helt unik sammenlignet med andre institutter.  

 

5. Budgetopfølgning 

AFR informerede kort om BTECH’s resultat for regnskabsåret 2015, der viser et 

overskud på ca. 1 mio. kr. I budgettet for 2016 er der afsat 3,8 mio. kr. til VIP-an-

sættelser.  

 

6. Merinddragelse i beslutninger 

 

 Rekrutterings- og ansættelsesudvalgene er med til at sikre, at medarbejderne 

inddrages i beslutningerne om, hvilke profiler BTECH har behov for og hvem 

der skal ansættes.  

 Primo april inviterer BTECH interne og eksterne relationer inden for ingeni-

ørområdet til en visionsdag, hvor der vil være mulighed for at drøfte syner-

gier på området. 

 

AFR opfordrede til, at VIP’ere organiserer sig enten i et af de eksisterende forsk-

ningsmiljøer på BTECH eller via den uddannelse, man som fuldtidsunderviser er 

tilknyttet. På den måde har AFR bedre mulighed for at målrette information og 

inddrage ansatte i beslutninger. 

 

7. Orientering om BTECH-mødet den 23. februar 2016 

AFR informerede kort om mødet, hvor der vil være mulighed for en åben dialog 

om aktuelle emner, der rører sig på BTECH.  

 

8. Evt. 

- 

 

Mødet sluttede kl. 11.o0 


