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Møde den: 2. november, 2020 
Lokale 2105 
Møde i Institutforum 
 
Deltagere: Anders Frederiksen, Agnieszka Radziwon, Eva Sørum Poulsen, Finn Sten Ja-
kobsen, Lars Bækgaard, Claus Jørgensen, Christian Tang Lystbæk, Pernille Clausen, Cristi-
ano Smaniotto, Nanna Holmgaard Andersen, Karin Hørup, Younes El, Jesper Bjørn Schlæ-
ger  
Gæst: Jan Laursen 

Referat 

1. Status på COVID-19 situationen på BTECH 
Det er stadig usikkert, hvad der kommer til at ske. Vi kører med mest mulig fysisk under-
visning med visse tilpasninger. Der har været tilfælde af COVID-19 på Campus i Herning, 
men vi har ikke haft det, man kalder et udbrud.  
JBS: Smittetilfælde opdateres på studieportalen, men mange studerende frustreres over, 
at man ikke kan se, hvor de smittede har været. Blot til orientering. 
AF: GDPR betyder, at vi ikke kan give detaljerede oplysninger om smittede.  
LB: Information, der spredes gennem flere led, kan måske forvrænges. Kan man sikre, at 
det er den rigtige information, der ender hos ’slutbrugerne’. 
AF: Vi forsøger at gøre meddelelser så konkrete som muligt, for netop at minimere risiko 
for misforståelser. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 
 
3. Optag på uddannelserne (v/Jan Laursen) 
Se bilag 1 til referatet. 
KOT er den officielle kilde til optagelsestal. Her ser man dog kun ansøgningstallene for 
BA uddannelserne og ikke for HD og kandidatuddannelser. Dertil kommer, at vores egne 
tal også veksler iht. accept af pladser, 2. runde osv. Det er tallene fra 1. oktober, der dan-
ner grundlag for at udregne førsteårsfrafald. 2020 er det bedste år indtil videre overord-
net set. Totalt bacheloroptag er dog faldet. Corona betød ellers øget søgning på landsba-
sis. ITKO har været en stor succes. Cand.merc. kræver dog en ’reboot’. TBBD har et rigtig-
godt optag og er det største civilingeniørstudie på hele AU. Forretningsingeniør er ca. for-
doblet. HD har også haft moderat fremgang efter flere års tilbagegang.  
Kommende ungdomsårgange bliver mindre, så bacheloroptaget vil også fremover være 
udfordret. Kandidatuddannelserne står derimod stærkt især pga. f.eks. TBBD’ernes an-
sættelsesgrad. Herning er rangeret som 4. bedste uddannelsesby. 
AF: Har Corona haft indflydelse på antallet af internationale studerende på BSc.  
JL: Vi har stort set ingen exchange studerende.  
(Tallene for full-degree kendes endnu ikke.) 
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JBS: I nogle lande har de studerende ikke kunnet nå at få deres adgangsgivende beviser. 
AU har udsat fristen for indsendelse af disse dokumenter af samme årsag. 
JL: ITKO har optaget 50% fra erhvervsakademi. Nogle fra HA og enkelte bachelorer fra 
AU i Aarhus. 
JBS: ITKO i Aarhus har et meget dårligt ry blandt studerende (på andre studier). 
JL: Beskæftigelsestallene for ITKO-kandidater er rigtig gode. Stort set alle var i job efter 
et år. 
FSJ: Kan vi udvide succesen fra TBBD til BDE? 
AF: Det vil også være meget interessant at afkode, hvorfor TBBD har så stor succes og 
IBD mangler studerende.  
JL: Sommer- og vinteroptag på TBBD er nu ligeligt, hvilket nok skyldes den ændrede 
BDE-studieordning. Sommeroptaget kan ske at svinde på bekostning af vinteroptaget, 
hvilket er fint nok. 
Der er mange gode forslag til, hvordan IBD kan revitaliseres. Generelt skal vi have knæk-
ket koden i forhold til at få rekrutteret blandt de studerende, vi allerede har på campus på 
HA og BSc. 
 
4. Onlinekursus i forskningsintegritet (orienteringspunkt) 
På baggrund af skandalen om kødrapporten afholdes der kurser om forskningsintegritet. 
Det indebærer både klarhed om forfatterskab og en masse andre retningslinjer om, hvad 
man gør og ikke gør i forskning. 
Alle med forskningsforpligtelse eller tæt berøring med forskning skal tage kurset.  
KH: Er der nogen, der har protesteret imod at skulle tage kurset? 
AF: Der har kun været afklarende spørgsmål. 
 
5. Principper for mødedatoer (orienteringspunkt) 
Vi skal have to møder om året, og vi vil gerne lægge dem i efteråret forholdsvist sent, så 
ØR3 og Primo er overstået. I foråret er der ØR1, som gerne skal overstås. Dette gøres med 
henblik på at kunne informere om den opdaterede budgetsituation. Vi kommer til at 
holde mere end de to møder, hvis der er noget, der skal i høring.  
Vi prøver at indkalde for resten af valgperioden (som er på 4 år for VIP og TAP), så der 
kan tages højde for det i planlægningen af semesteret. 
 
6. Digitaliseret undervisning (se bilag: UNDERSØGELSE AF ONLINE UN-

DERVISNING OG EKSAMEN) 
AF: Rapporten angiver særligt 10 observationspunkter, som vi har fået oversat til engelsk. 
Generelt har læringen været betydelig. 
JL: Det vigtigste vi har lært er, at vi skal have alle medarbejdere på online, hvis vi bliver 
lukket ned igen. Vi kom i gang med den første online undervisning 8 timer efter nedluk-
ningen. Fremmøde til flere fag steg lige efter nedlukningen. Den vigtigste pointe er nok, at 
skemaerne skal følges. 
JBS: Kan man få optimeret undervisernes internetforbindelser hjemme? 
AF: Alle havde været på EDU-IT kursus et stykke tid før nedlukningen og det gav nok 
pote, selvom man på tidspunktet for kurset kunne være i tvivl om nytteværdien af det. En 
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mulig løsning fremadrettet kunne være at underviserne måtte være på campus. Det måtte 
de ikke i foråret. 
JBS: Den generelle holdning blandt de studerende er, at underviserne klarede det ret 
godt. 
NHA: Udtrykker bekymring over for den pædagogiske værdi af optaget undervisning som 
eksamensforberedelse og i det hele taget asynkron deltagelse. 
JL: Der er ønsker om optagelse af undervisning fra flere sider, men det er ikke noget der 
anbefales pædagogisk. 
YE: Det kan være rart at kunne gense undervisningen, hvis man f.eks. har været proble-
mer med forbindelsen. 
LB: Grundlaget for undersøgelsen er ikke rigtig klart, så det er bekymrende, at rapporten 
kan danne grundlag for beslutninger. 
JBS: Kan observere, at optagelserne af undervisning på et fag, hvor optagelse var et stort 
ønske, ikke er blevet set en eneste gang (ifølge registreringen i Blackboard). 
FSJ: Rapporten kan ske at bremse dialogen på AU-plan om digitalisering af undervisning. 
Det ser stadig ud til at hænge på den enkelte underviser at udvikle sin undervisning digi-
talt.  
AF: Mange har nok fået et løft i forhold til, hvordan digitalisering kan bruges i forskellige 
studier i sammenligning med før nedlukningen. 
Hvis den enkelte underviser står med ansvaret for at digitalisere bliver det omkostnings-
tungt for den enkelte og det kan komme til at mangle retning. 
BTECH kunne godt gå i front her. 
 
7. FORÅR 2021 
Vi planlægger efter, at der er COVID-19-forhold mindst frem til sommerferien.  
 
8. Orientering om budgetsituationen 
Økonomisk er det gået rigtig godt, for vi har ikke så mange omkostningstunge aktiviteter. 
Rejser og gæster er næsten gået i nul. Disse penge bruges nu på at bygge nye labs. VR-lab, 
PRO-lab, kemi-lab, osv. Der kommer alligevel et lille overskud. 
AR: Kunne pengene investeres i Open Access? 
AF: Det bliver for dyrt i forhold til den begrænsede gevinst ved det. 
Antallet af studerende stiger og eksterne midler stiger også, selvom visse aktiviteter ud-
skydes til 2021, fordi der ikke har kunnet leveres på den pga. COVID-19. Der vil komme 
en del projektansættelser i kølvandet på dette og måske andre ansættelser. I alt omkring 
8-10 nyansættelser. 
Plads begynder at blive et problem. Vi har netop taget de sidste to ledige pladser i Innova-
torium.  
 
9. Status på bemandingssituationen 
Der forventes yderligere bemanding af flg:  
o Finansiering og accounting 
o Tre ingeniør profiler (operation management, produktion og konstruktion) 
o ITKO 
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Se i øvrigt pkt. 8.  
 
10. Evt 
 
Emner til forårets møde modtages gerne. 
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Bilag 1 
 
Der er mange kilder/opgørelser over optag – og endnu flere opgørelsestidspunkter, men nedenstå-
ende skulle være retvisende. 
 
 

• Hovedkonklusioner 
o 2020 var bedste år …. ever – målt i nye CPR numre der starter på 

en uddannelse 
o Bacheloroptaget var dog halvdårligt – og gik lidt mod strømmen 
o ITKO supergodt fra start 
o Cand.merc. optaget giver anledning til en reboot – som er igangsat 
o Cand.polyt fortsat meget højt optag 
o FI sprang alle rammer (ikke mindst de fysiske) 
o HD steg efter flere års fald (på landsplan) – ny model i pipeline. 

 
• Fremskrivning 

o Bacheloroptaget presses af  
 Mindre årgange  
 Stigende urbanisering – selvom Herning nu er nr. 4 i Stu-

dentums ranking (https://www.studentum.dk/aarets-studieby/)  
 

o Kandidatoptaget har medvind af 
 Merc. reboot 
 Øget kapacitet på ITKO 
 Polyt’s resultater (job, løn, erhvervskandidat etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
HA Erhvervsøkonomi 75 86 111 119 134 127 100 
HA International erhvervsøkonomi 73 55 74 83 72 78 50 
Global Management and Manufacturing 24 27 38 33 29 28 28 
Business Development Engineer 72 65 96 61 55 62 51 
Total Bachelor 244 233 319 296 290 295 229 

        

https://www.studentum.dk/aarets-studieby/
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Cand.merc. 26 31 26 22 22 22 10 
Cand.IT             40 
Civilingeniør* 55 70 74 113 119 113 128 

Total Master 81 101 100 135 141 135 178 

        
Total full-time educations 325 334 419 431 431 430 407 

        
Forretningsingeniørspecialisering* 63 74 69 97 77 90 172 
HD 1. del 54 56 54 34 38 39 44 
HD 2. del (HD-R + HD-FR) 83 59 56 61 50 44 46 
* = summer and winter enrolment.         
        
 525 523 598 623 596 603 669 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civilingeniør        
Sommeroptag 56 79 86 84 91 83 64 
Vinteroptag 14 22 24 29 28 30 64 

        
FI Sommeroptag 21 19 23 25 20 22 47 
FI Vinteroptag 42 55 46 72 57 68 125 
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