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Møde den 7. oktober 2019 kl. 9.00-11.00 
Lokale 2105 
Møde i Institutforum 
 
Til stede: Charlotte Kejser, Anders Frederiksen, Claus Jørgensen, Hans Henrik Hansen, In-
ger Mørch Hauge, Lars Bækgaard, Poul Erik Borg, Anne Gammelgaard Ballantyne, Christina 
Kuhr, Jan Laursen 
Afbud: Simon Torp, John Vestergaard Olesen 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (er tilgængeligt her) 
 
Referatet blev godkendt.  
 
2. Status på uddannelserne, herunder optag, studiemiljø og trivsel 

(v/ Jan) 
 
Den nye kandidatuddannelse ITKO udbydes første gang i 2020, og som udgangspunkt 
skal kursusbeskrivelser mv. kopieres fra samme uddannelse i Aarhus. Sandsynligvis bliver 
der kun planlagt undervisning ca. 3 dage om ugen ligesom på BTECH’s andre kandidat-
uddannelser. Et forsigtigt bud er at kunne optage 30 studerende det første år.  
 
HD bliver revitaliseret, da det nuværende koncept er under pres. Det bliver fremover mu-
ligt at lave en HD uden profil. Derudover bliver HD 1. del ændret en smule fra 2020, og på 
HDFR skal nogle fag samlæses med fag på HDR, så det forbliver muligt at køre HDFR vi-
dere, selvom der kun er få studerende på linjen. 
 
Der er udbudt en ny BDE fra 2019. Der er mange studerende, der konverterer fra den 
”gamle” BDE over på den nye, da den bl.a. er 1 år kortere.  
 
Den nye cand.merc. er godt i gang.   
 
Fra 2020 har BTECH studier, der er hjemlet i 5 forskellige studienævn.  
 
Optaget har været rimeligt stabilt de sidste år.  
 
Der blev diskuteret forslag til, hvordan man kan tiltrække flere studerende på cand.merc. 
og GMM.  
 
 

https://btech.medarbejdere.au.dk/fileadmin/Medarbejdere/AUHerning/Institutforum/Referat_11.04.19.pdf
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3. Orientering om budgetsituationen 
(v/ Anders) 

 
Det går generelt fint. De ekstraordinære ressourcer i 2019 er disponeret, hvilket betyder, 
at vi er i almindelig drift resten af året. Derudover er der lagt op til, at mange af de nyan-
satte forskningsassistenter løbende vil overgå til ph.d.-uddannelsen.  
 
Uddannelserne udvikler sig fornuftigt. Indtægten fra ITKO kommer dog først i 2021.  
 
Der kommer en stigning i basisforskningsmidlerne.  
 
Planen er at ansætte 5-8 personer næste år, hvoraf nogle er forfremmelser og genansæt-
telser.  
 
Det har været på tale at lave en STÅ-reform, som betyder, at der skæres 5.000 kr. af den 
takst, uddannelsesinstitutionerne modtager pr. studerende på de merkantile uddannelser. 
Derimod fjernes besparelsen på 2% sandsynligvis. Der er dog ikke noget, der ligger fast 
endnu.  
 
Umiddelbart ser budgetsituationen udmærket ud for næste år.  
 
4. Drøftelse af høringsmateriale vedr. Aarhus Universitets strategi 2025  

(se bilag i mødeindkaldelsen) 
 
Der er et større fokus på erhvervssamarbejde i udkastet til strategien, hvilket Institutfo-
rum på BTECH bakker op om.  
 
BTECH har indmeldt, at vi vil sætte fokus på følgende punkter i strategien:  
 

- Innovation og entrepreneurskab 
- Styrkelse af iværksætteri 
- Dialog med beslutningstagere 

 
5. Drøftelse af forskningsfrihed og -integritet  

(se bilag i mødeindkaldelsen) 
 
Institutforum drøftede forskningsfrihed og -integritet.  
 
Anders understregede, at det er meget vigtigt, at man som forsker er særdeles opmærk-
som på forskningsfriheden og -integriteten. Et stort opmærksomhedspunkt på BTECH 
kunne være vores erhvers-ph.d.er.   
 
Anders råder til, at man laver en kontrakt med den virksomhed, som man laver forskning 
for, så der er rene linjer. 
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6. Valg til Institutforum 2020 
 
Der sendes en informationsmail ud til alle ansatte, hvor man beder dem om at opstille til 
Institutforum. Det understreges i mailen, at man skal have et godt kendskab til dansk, da 
en stor del af materialet udsendes på dansk, og møderne afholdes på dansk.  
 
Hvis der er flere interesserede, end der er pladser i Institutforum, bliver der planlagt deci-
derede valghandlinger.  
 
7. Evt.  
 
Der var intet til dette punkt.  
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