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INSTITUT FOR FORRETNINGSUDVIKLING 
OG TEKNOLOGI 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 
Møde den: 30. august 2017 

BTECH, mødelokale 2105 

Møde i Institutforum 

 

Til stede: Anders Frederiksen (AF), Simon Torp (ST), Claus Jørgensen (CJ), Hans Henrik 

Hansen (HHH), Inger Mørch Hauge (IMH), John Vestergaard Olesen (JVO), Jan Laursen 

(JL), Rune Aardal Hansen (RAH), Charlotte Kejser Rasmussen (CKR), Christina Nørgaard 

Kuhr (CNK) 

Afbud: Poul Erik Borg (PEB), Anne Gammelgaard Ballantyne (AGB) (på barsel), Lars Bæk-

gaard (LB) 

Referat 

1. Godkendelse af referat 

2. Orientering om budgetsituationen 

3. Status på uddannelserne, herunder optag, studiemiljø og trivsel (v. 

Jan Laursen) 

4. Høring vedr. normer om rekruttering 

5. Muligt kommende byggeri 

6. Skal der være en medarbejderrepræsentant i Det eksterne råd og 

skal det i givet fald være fra IF? 

7. Studenterrepræsentanter i IF – skal vi gøre et nyt forsøg? 

8. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

2. Orientering om budgetsituationen 

AF informerede om, at 2017 startede med et budgetteret overskud på 1,7 mio. DKK, 

heri er der allokeret massive midler (1,5-2 mio. DKK) til udstyr i alle forskningscen-

tre. Det er til dels finansieret af budgettet i år dels af eksterne midler. Derudover er 

der modtaget 6 bevillinger i løbet af det sidste år, hvilket er rigtig positivt.  

 

Den nuværende ansøgningsrunde kører stadig, hvor der bl.a. er blevet ansat 3 lekto-

rer inden for ingeniørområdet. Derudover har BTECH opslag ude inden for det mer-

kantile område – disse blev opslået i marts sidste år, men det er en lang proces.  

Inden for kort tid igangsættes en ny ansøgningsrunde inden for det merkantile om-

råde, hvor der søges forholdsvist bredt.  
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Som noget nyt vil BTECH bl.a. ansætte i tenure track stillinger, som er 5 års ansæt-

telse som adjunkt, og derefter overgår man til lektor, hvis kandidaten bliver vurderet 

egnet på baggrund af den indleverede ”tenure package”.  

 

AF informerede yderligere om, at et nyt BDE-opslag overvejes, samtidig med at en ny 

cand.merc. næste år kan føre til nye lektorater og evt. et nyt professorat.  

 

AF orienterede om en ny business satsning på Aarhus BSS med en pulje på ca. 40 

mio. DKK, som BTECH har fået del i. Det er strategiske midler, der i år betaler halv-

delen af lønningerne til visse nyansatte.  

 

Konklusionen på budgetsituationen 2017 er, at BTECH ikke kommer ud med under-

skud. AF’s bud er, at budgettet ender med et overskud på mellem 2,5 og 5 mio. DKK, 

men dette præciseres efter næste budgetmøde.  Budgettet skal ende i nul på fakultets-

niveau – ikke på institutniveau.  

 

3. Status på uddannelserne, herunder optag, studiemiljø og trivsel (v. Jan 

Laursen) 

JL informerede om status på optag på baggrund af de officielle optagelsestal fra BSS 

optag: 

 

- Fordelingen er anderledes end forventet, da der er optaget flere økonomistu-

derende og færre ingeniørstuderende.  

- Cand.merc.-optaget er ikke stort nok, og det er nedadgående.  

- Optaget af GMM-studerende blev mindre end først antaget på baggrund af 

de første tal.  

 

Optaget er dog overordnet godkendt.  

 

JL orienterede også om, at HD går tilbage på landsplan. BTECH har lukket 2 linjer af 

HD i år, og det er ikke sikkert, de kommer op at køre igen. Det overvejes (på opfor-

dring fra CBS), om HD-strukturen skal ændres markant og evt. ændre navn.   

 

HHH bemærkede, at ingeniøroptaget på landsplan er steget med 22%, så det er en 

skam, at BTECH ikke er en del af den udvikling. 

HHH ønskede en afklaring mht. de 2 ingeniøruddannelser, der er på vej til Herning.  

AF svarede, at ansøgningen ligger i ministeriet, og uddannelsens endelige fordeling 

mellem ASE og BTECH er ikke fastlagt endnu. Der er søgt om uddannelser inden for 

2 områder: stærkstrømsingeniør og maskiningeniør.   

 

JL orienterede yderligere om følgende:  

- Status på den nye cand.merc. er, at der foreligger et kassogram, som ser spæn-

dende ud.  
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- BDE bliver forkortet med 1 år. Ansøgningen ligger i ministeriet, og håbet er, at 

det bliver gældende allerede fra 2018.  

- Det overvejes, hvordan man kan stoppe HA-overflytninger fra Herning til Aar-

hus. En mulighed er at lave en anderledes studieordning for uddannelsen på 

BTECH. En anden mulighed er at lægge virksomhedselementer ind i studieord-

ningen, så det virksomhedsnære tilføres, hvilket samtidig er en del af BTECH’s 

kultur.  

- Blended learning på HD skal opprioriteres.  

- DL og UniQ skal fremover deles lige med VIA. 

- 7,0-reglen: på ST indføres fra 2019 en regel om, at alle ansøgere skal have 7,0 i 

snit for at komme ind. For Aarhus BSS indføres det fra 2020. Derfor kan stude-

rende med fordel opfordres til at søge ind på kvote 2, hvor BTECH selv bestem-

mer optagsandelen.   

 

Hvert 3. år kører vi tilfredshedsundersøgelse blandt alle studerende. JL gennemgik 

nogle af tallene.  

 

HHH foreslog, at man kunne indføre mere præcist feedback som en del af de mundt-

lige eksamener. AF mente, at det kunne være et fokuspunkt for studielederne. 

 

4. Høring vedr. normer om rekruttering 

AF orienterede om, at det er et first draft, der er sendt i høring.  

Referatet fra Institutforum sendes med som høringssvar. Se kommentarer til de en-

kelte punkter herunder.  

 

Pkt. 1:  

- Et engelsk opslag giver nogle gange unødigt arbejde både for ansøgere og ar-

bejdsgivere.  

- Der risikeres ikke at få danske ansøgere, og det kan ekskludere nogle kvalifi-

cerede ansøgere til det tekniske område, der ikke føler sig tilpasse med en-

gelsk. 

- Et engelsk opslag sikrer, at man er i stand til at kommunikere med internati-

onale kollegaer.  

Pkt. 2: 

- Det er overflødigt at nedsætte en søgekomité. Det burde være et fælles ansvar 

på instituttet at få de bedste ansøgere.  

Pkt. 3:  

- Forvirring omkring, om det er før eller efter opslag, at der skal inviteres på 

site visit. Skal folk på site visits inden bedømmelsen?  

Pkt. 4:  

- Der kan være uddannelser (eksempelvis ingeniøruddannelser), hvor der kun 

uddannes ganske få kvinder, så der er ikke stor sandsynlighed for, at der fin-

des mange kvalificerede kvindelige kandidater til et job inden for det om-

råde.  
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- Det er også en unødvendig forlængelse af en allerede lang ansøgningsproces, 

og det giver stadig ikke en garanti for, at der kommer kvalificerede ansøgnin-

ger.  

Pkt. 5:  

- Der er kun ganske få i Danmark, så de bliver meget eftertragtede, hvis dette 

punkt skal overholdes. Derudover kan dekanatet ikke give en faglig bedøm-

melse.  

Pkt. 6:  

- Der er opbakning til dette punkt. 

Pkt. 7:  

- Det er positivt at rejse ud som en del af ph.d.-uddannelsen.  

- Men hvad gør vi med vores erhvervs-ph.d.er? Det kan være problematisk for 

dem, at deres erhvervserfaring ikke tæller.   

Pkt. 8:  

- Ingen kommentarer.  

 

5. Muligt kommende byggeri 

Der afsøges muligheder for at udvide lokalerne på BTECH. Der foreligger dog ikke 

noget konkret endnu.  

 

6. Skal der være en medarbejderrepræsentant i Det eksterne råd og skal det 

i givet fald være fra IF? 

Udover medarbejderrepræsentanten sidder AF i Det eksterne råd.  

 

IF anbefaler, at man bibeholder medarbejderrepræsentanten i Det eksterne råd.  

AF opfordrer IF-medlemmerne til at overveje, hvilken rolle vedkommende skal spille 

– punktet tages op til næste møde i Institutforum.  

 

7. Studenterrepræsentanter i IF – skal vi gøre et nyt forsøg? 

IF afventer, om interesserede studerende henvender sig. 

 

8. Evt. 

HHH har bedt om at få indført nye regler i studienævnet for at demokratisere pro-

cessen, så ideer fra studerende og medarbejdere kommer direkte fra uddannelsesud-

valget til studienævnet - og alle forslag skal bringes videre uden subjektiv filtrering.  

IF støtter op om forslaget.  

 


