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Møde den: 6. december 2012 kl. 14.00 – 17.00                                       
Aarhus, Ndr. Ringgade 1, bygning 1431 lokale 021 – 023         Referat 
Institutledermøde nr. 16 
 
Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Bo Riemann (BRI), 

Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Niels O. Nygaard (NY), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen 

(KJ), Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan 

Kurt Nielsen (KNI), konst. dir. Jørgen B. Jespersen (JOJE), Niels Christian Nielsen (NCN), direktør Conni Simonsen, 

direktør Hanne Bach Clausen (HBC), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL), kommunikationschef Jens Chr. Peder-

sen, rådgiver Jens D. Holbech (JDH), adm. chef Niels Damgaard Hansen (NDH), rådgiver Charlotte Sand 

 

 

                             

 
                                           
                           DAGSORDEN 
 
                              1.   Opfølgning 
          a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
                               2.  Godkendelse af dagsorden og referat 
                               3.  Drøftelse af udkast til ST høringssvar for AU strategi (bilag)  
                               4.  Konkrete ideer til pilotprojekt vedr. elitespor ved ST  v/TVM 
                                      
                                    PAUSE 
 
                               5.  Økonomi 
                               6.  Meddelelser 
                               7.  Eventuelt 
 
 
Ad. 1. Opfølgning 
Der var ingen bemærkninger til den rullende to-do liste bortset fra, at LHA i forhold 
til opfølgningspunktet Scientific Computing bemærkede, at der pt. foregår en politisk 
uafklaret debat på nationalt plan, hvorfor sagen ikke kan afsluttes. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat               
Referat fra Institutledermødet den 21. november 2012 blev godkendt uden bemærk-
ninger. Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3. Drøftelse af udkast til ST høringssvar for AU strategi 
Udkast til Aarhus Universitets Strategi 2013-2020 er sendt i høring og blev drøftet på 
det sidste Institutledermøde. Dekansekretariatet har efterfølgende udarbejdet: Ud-
kast til høringssvar fra Science and Technology.   
 

8.00 
 
8.05 
8.10 
 
8.20 
8 30 

8.00 
 
8.05 
8.10 
 
8.20 
8 30 

8.00 
 
8.05 
8.10 
 
8.20 
8 30 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

Side 2/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

Udkast til ST’ s høringssvar blev drøftet. Der var bred tilslutning til indholdet af hø-
ringssvaret. Dog var der følgende overordnede betragtninger: 
 Den overordnede vision skal fremstå klart og tydeligt indledningsvist. 
 Der er optaget flere studerende, hvilket betyder, at det er nødvendigt også at 

forholde sig til bredden blandt de studerende. 
 Der står innovation og interdisciplinaritet flere steder. Særligt innovation er 

en betegnelse, der dækker bredt. Det er væsentligt, at det fremstår klart, at 
kandidater fra ST i vid udstrækning ansættes i private virksomheder og der-
med er med til at skabe vækst i samafundet. Det har stor samfundsmæssig be-
tydning, og det er vigtigt, at det fremstår klart, at betegnelsen innovation også 
dækker over dette forhold og ikke alene mindre iværksætter firmaer mv.  

 Udarbejdelsen af kendte og gennemsigtige ansættelseskriterier for faste VIP 
stillinger bør nævnes. 

 
Det blev besluttet, at eventuelle yderligere kommentarer til det foreliggende udkast til 
høringssvar fremsendes til dekansekretariatet senest den 10. december 2012. 
 
Den videre proces er herefter: 
 Udkast til ST’s endelige høringssvar til AU’s strategi på dekanatsmøde den 11. 

december 2012. 
 Frist for indsendelse af høringssvar er den 14. december 2012.  
 Strategien revideres efter høringsfristens udløb og fremlægges for Aarhus 

Universitets bestyrelse den 27. februar 2013. 
 

Ad. 4. Konkrete ideer til pilotprojekt vedr. elitespor ved ST  v/TVM 
BBN indledte punktet med at orientere om, at Aarhus Universitets bestyrelse har 
bedt dekanerne om at melde ind, hvis et af hovedområderne er villige til at igangsætte 
et pilotprojekt omkring talentforløb. BBN ser gerne, at ST kommer med et indspil og 
vil i den forbindelse gerne høre institutledernes bemærkninger.  
 
TVM gennemgik herefter de foreløbige overvejelser, der er omkring pilotprojekt for 
talentforløb på ST. 
Bachelor- og kandidatuddannelse på hvert af de to spor: 
 Entreprenørship/innovation 
 Forskertalent.  

 
TVM’s slides er efterfølgende udsendt. 
 
Inden drøftelse præciserede BBN, at overvejelserne på ST pt. er på det idegenereren-
de stadie, og at alle input eller kommentarer fra institutlederne derfor er meget vel-
komne. BBN understregede endvidere, at det i første omgang handler om at etablere 
et pilotprojekt på et fokuseret område.  
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Institutlederne pegede på følgende overordnede betragtninger: 
 I forhold til adgangskriterier skal man være opmærksom på, at det ikke nød-

vendigvis er de mest nørdede/de der har de bedste karakterer, som har størst 
succes i forhold til Entreprenørship. 

 Det bør overvejes, om det giver mening at vente med optag på eliteuddannel-
ser til efter det første studieår. 

 Etablering af eliteuddannelser sender et signal til gymnasierne om, at vi har 
et tilbud til de studerende med tårnhøje karakterer.  

 Entreprenørdelen retter sig mod studerende, der kan andet end det at være 
akademisk stærke. Bred enighed om at det et godt signal, at ST har fokus på 
Entreprenørship. Udfordringen er at finde ud af, hvem der skal ind på ud-
dannelserne. Hvordan får vi fat på de rigtige studerende inden for innovati-
onssporet? Det er ikke nødvendigvis det akademiske niveau, der skal være af-
gørende. 

 Universitetet er til for alle studerende – men det er ikke alle studerende, der 
skal igennem eliteuddannelser. 

 En motivationsfaktor kan være et konkurrenceaspekt, hvilket iNANO har go-
de erfaringer med. Virksomheder skal involveres i uddannelserne, og det skal 
være synligt for de studerende. 

 I stedet for at de studerende får yderligere kurser bygget på deres uddannel-
sesforløb, bør det overvejes, om målet skal være, at de studerende kommer 
hurtigere igennem studiet. Hvorfor tilbyde ekstra og ikke i stedet hurtigere 
gennemførelse?  Eller en model hvor den studerende kommer hurtigere igen-
nem kandidatdelen mod så at have mere tid til specialet. 

 Det skal være tydeligt for studerende, at man får suppleret sine kompetencer 
på disse uddannelser.  

 Modellen kunne være: Bachelorgrad kombineret med honour = kandidatud-
dannelse. 

 Det er vigtigt, at der ift. Entreprenør uddannelserne er et tæt samspil med 
virksomheder. 

 Entreprenørship er det nye – hvad med tværfaglighed? 
 Det er ikke et spørgsmål om, hvad der er i ST’s interesse, men hvad der er i de 

studerendes interesse. Vi skal udfordre de studerende. Kurserne skal ikke kø-
res i et bredt forum, for så får vi for høje dumpeprocenter, og det er vi ikke in-
teresseret i. 

 Vigtigt at de projekter den studerende laver mod slutningen af uddannelsen 
afvikles i tæt samarbejde med virksomheder.  

 Forskertalent: Skeptisk ift. at studerende ikke er afklarede med, at de vil vær-
re forskere allerede efter gymnasiet. 

 Forskerne på ST har generelt allerede stor fokus på eliten. Det er vigtigt også 
at tænke på differentieret undervisning, for studentermassen er bred. Nogle 
institutledere udtrykte bekymring for bredden. 

 Det er nyt, at man som gymnasieelev kan se, at der på AU er en honours mu-
lighed. Det vil give ekstra tiltrækningskraft.  
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 Der var enighed om, at de nye uddannelser kan være medvirkende til at få fat 
i en kommende potentiel vækst på uddannelsesområdet. 

 Muligheden for at den studerende kan gennemføre bacheloruddannelsen hur-
tigere, og i stedet bruge den tid på et udenlandsophold, bør overvejes. Dog gø-
res der opmærksomhed på, at Datalogi har erfaret fra etableringen af it-
uddannelsen, at de studerende ikke finder et udenlandsophold til USA attrak-
tivt (måske er den tidsmæssige placering på it-uddannelsen et problem). 

 Der er bekymring for koblingen til ph.d. uddannelsen. Historikken på ST vi-
ser, at det ikke tidligere har været en succes. 

 Vi skriver, at vi tilbyder forskningsbaserede uddannelser. Hvornår er der tale 
om en forskningsbaseret uddannelse? 

 Det er vigtigt, at de studerende allerede tidligt i deres uddannelsesforløb til-
knyttes en forskningsgruppe. 

 Det er vigtigt i de næste faser at få indspark fra virksomheder med udvik-
lingsafdelinger/innovationsenheder. 

 I forhold til elite skal vi være helt skarpe på, hvad det præcist er, vi vil profile-
re os på.  

BBN konkluderede, at der er opbakning til ideen om etablering af et pilotprojekt om-
kring talentforløb fra institutlederne. Idéen skal nu modnes, men umiddelbart kan 
det konkluderes, at der er stor opbakning til etablering af talentforløb indenfor 
Entreprenørship, hvorimod der er større forbehold i forhold til talentforløb, som sti-
mulerer den studerendes forskningsorienterede mind-set. Det blev besluttet, at der 
på næste institutledermøde nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med 
pilotprojekt omkring talentforløb. 
 
Ad. 5. Økonomi 
Økonomi blev behandlet som et lukket punkt. 
 
Ad. 6. Meddelelse 
Der var ingen bemærkninger til de i bilaget beskrevne meddelelsespunkter bortset 
fra, at BBN fremhævede det flotte resultat i forbindelse med uddeling af bevillinger 
fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for sundhed, fødevarer og vel-
færd. BBN lykønskede institutterne: Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Institut 
for Agroøkologi og Institut for Husdyrvidenskab 

 
Ad. 7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger.                               

 


