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Institutledermøde nr. 12 
Møde den 19. september 2012, kl. 10.00 – 12.00 
Sted: FOOD, Årslev, mødelokale Rosen 
 
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), Kurt Jensen (KJ).  

Øvrige deltagere: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), pro-

dekan Tom V. Madsen (TVM), konst. dir. Jørgen B. Jespersen (JOJE), Niels Christian Niel-

sen (NCN), direktør Conni Simonsen (CSI), direktør Hanne Bach Clausen (HBC), chefrådgi-

ver Marianne F. Løyche (MFL), kommunikationschef Jens Chr. Pedersen (JCP), rådgiver 

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

(CS). 

Afbud: Ib Johannsen (IBJ), prodekan Kurt Nielsen (KNI). 

 
DAGSORDEN 

REFERAT

1. Opfølgning  
a.  Opfølgning på rullende to-do liste 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

3. Økonomi 
a. Budget 2013 

4. Nyt fra prodekanerne  
a.  Produktionsforskning v/HEBI 
b. Resumé fra septembermødet v/TVM (bilag) 

5. Strategisk drøftelse af uddannelsesområdet 
a. Engineerings Uddannelsesmodel - Oplæg v/CS 

6. Høringssvar fra ST vedr. standardforretningsorden for 
Institutforum 

7. Meddelelser 
a. Orientering fra dialogmøderne v/NDH  

8. Evt. 
 
 
Ad. 1. Opfølgning 
Der var ingen bemærkninger til den udsendte rullende to-do liste.  
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat fra institutledermødet den 6. september 2012 blev godkendt.  
Dagsordenen blev godkendt.      
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Ad. 3. Økonomi - Budget 2013 
Følgende to slides blev uddelt: 
 Budget 2013 – Proces 
 Foreløbig mødeplan – budget 2013 

 
Institutterne har oprindeligt været indkaldt til både FC3 møde og indledende budget-
forhandlinger medio september. Disse møder er imidlertid blevet udskudt til oktober. 
BBN orienterede om, at det derfor - grundet en noget presset tidsplan - er besluttet, 
at udmeldingen af budget 2013 udskydes til november og december. 
 
BBN bad institutterne om at fremsende skriftlige budgetoplæg baseret på en frem-
skrivning af udgiftsbudgetterne. Budgetterne skal være AU økonomi, SciTech i hænde 
senest mandag den 1. oktober, hvis det da ikke allerede er fremsendt i forbindelse 
med FC3. Denne dato kan evt. differentieres, hvis enkelte institutter har behov for 
længere tid. Herefter vil der fra budgetgruppens side blive arbejdet med omk. budget-
terne. Budgetterne vil blive behandlet på fire planlagte møder i budgetgruppen i ok-
tober måned. 
 
DCE og DCA vil ligeledes blive inddraget i processen. 
 
Inden møderne med institutterne i november og december, vil det første tentative 
budgetoplæg blive udsendt til hvert institut som oplæg til møderne.  
 
Ad. 4. Nyt fra prodekanerne 
a. Produktionsforskning v./HEBI 
Henrik Bindslev orienterede om MADE initiativet. Slides er udsendt. 
Regeringen og Dansk Industri (DI) har aktuelt fokus på Danmark som produktions-
land. DI har taget initiativet til MADE (Manufacturing Academy of Denmark). Målet 
er at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark ved at fastholde og tiltrække produkti-
onsvirksomheder og arbejdspladser til Danmark. En national, strategisk satsning på 
produktionsforskning anses som et middel til at nå målet. 
 
DI inviterede i januar 2012 AU til at deltage i udviklingen af et udspil vedr. strategisk 
forskning inden for produktionsforskning sammen med DTU, AAU, SDU og CBS, 
samt en række store produktionsvirksomheder: LEGO, Danfoss, Grundfos, Terma, 
NKT og FORCE Technology. Disse aktører udgør tilsammen arbejdsgruppen og aktø-
rerne bag MADE. Prodekan Henrik Bindslev har med bistand fra professor Jens Kar-
gaard Madsen, samt AU Viden, kørt sagen om AU’ evt. deltagelse i en strategisk sats-
ning inden for produktionsforskning. 
 
På et møde den 11. sep. 2012 blev det besluttet, at AU deltager i et præ-konsortium. 
Det er endnu ikke besluttet, om det bliver som SPIER konstruktion. AU har en række 
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styrkepositioner på tværs af fakulteter og institutter, som med fordel kan bringes i 
spil i et SPIR.  
 
Der var enighed om, at det overordnet set er vigtigt for det danske samfund at have 
fokus på, hvordan Danmark kan forbedre sin produktion. BBN understregede, at in-
geniørområdet både er under opbygning og er en strategisk satsning for AU, hvorfor 
det er vigtigt, at særligt ENG – med opbakning fra de øvrige institutter – bidrager i 
den videre proces. 
 
b. Resumé fra septembermødet v/Tom Vindbæk Madsen 
TVM indledte med at orientere om, at der skal nedsættes aftagerpaneler. Institutle-
derne vil modtage brev inden for kort tid, som beskriver processen nærmere. TVM 
understregede, at nedsættelsen af aftagerpaneler skal ske i samarbejde med uddan-
nelsesudvalgene. For at sikre, at eventuelle repræsentanter til aftagerpanelerne ikke 
kontaktes flere gange fra forskellige sider bliver processen, at der skal ske en koordi-
nering forud for kontakten til de enkelte repræsentanter. 
 
TVM opsummerede herefter kort fra septembermødet med rektoratet (slides ud-
sendt). TVM pointerede, at oplægget fra ST fokuserede på at forklare, hvordan inter-
disciplinaritet allerede i udstrakt grad er en del af ST’s uddannelser (i form af støtte-
fag, tilvalg og uddannelser med obligatorisk/”medfødt” interdisciplinaritet), og at ST 
har gode erfaringer med tæt sammenhæng mellem stærk kernefaglighed og interdi-
sciplinaritet. Interdisciplinaritet bygger på et stærkt kernefagligt grundlag. 
 
Der er både internationalt udsyn og interdisciplinaritet på alle ST uddannelser. TVM 
pegede dog på, at ST mangler aktiviteter hvor interdisciplinaritet kommer yderligere i 
spil – også gerne på tværs af fakultetsgrænser.  
 
Ad. 5. Strategisk drøftelse af uddannelsesmarkedet 
a. Engineerings Uddannelsesmodel   
Conny Simonsen holdt oplæg om Engineerings Uddannelsesmodel (slides udsendt). 
 
CS understregede, at Engineerings uddannelsesmodel er fuldt bolognatilpasset, en 
model, som passer uanset, om der er få eller mange studerende. Det handler ikke om 
at etablere nye uddannelser, men om at lave flere specialiseringer. Inden den stude-
rende kan tage en specialisering, er der visse kurser, den studerende skal have gen-
nemført inden da. TST bemærkede, at konceptet virker, og at det derfor bør overve-
jes, om den skal udbredes yderligere på ST. 
 
Aarhus-modellen er karakteriseret ved, at den studerende kan starte med en diplom-
ingeniøruddannelse på 3 ½ år og herefter enten få job eller fortsætte på en civilinge-
niøroverbygning. 
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BBN understregede vigtigheden af, at de studerende er rustet til job efter studietiden. 
Det betyder bl.a., at de skal have evnen til at indgå i og arbejde i team. BBN rejste 
derfor spørgsmålet, om det bør overvejes, at der fremadrettet skal indgå et obligato-
risk element på ST uddannelserne bestående i, at der skal laves en opgave i samar-
bejde med andre fagfæller - enten på tværs af fagområder eller med andre studerende 
fra samme uddannelse.  
 
TVM nævnte, at vejledning kan blive et problem. Der er ikke mange VIP-ansatte, som 
er uddannet i interdisciplinaritet. CS tilføjede, at det er erfaringen fra ingeniørområ-
det, at eksterne lektorer/vejledere kan bidrage i forhold til netop interdisciplinaritet. 
 
BBN pointerede afslutningsvis, at der fra Universitetsledelsen er en forventning om, 
at ST skal levere mere i relation til sommerskolen. 
 
Det blev besluttet, at punktet ”Strategisk drøftelse af uddannelsesområdet” skal be-
handles igen på et senere Institutledermøde. Tom Vindbæk Madsen, Conni Simon-
sen, Bo Riemann og Erik Steen Kristensen bidrager med et oplæg omkring sommer-
skoler og interdisciplinaritet. Endvidere vil Jens Bennedsen, centerleder for CDL-
centeret, blive inviteret til at deltage i et kommende møde med henblik på at oriente-
re om CDIO.  
 
Ad. 6. Høringssvar fra ST vedr. standardforretningsorden for Institutfo-
rum (Bilag) 
Der er indkommet bemærkninger fra en række institutfora til det foreliggende udkast 
til standardforretningsorden for Institutforum. Ændringsforslagene er gennemgået af 
dekansekretariatet og herefter indarbejdet i et samlet høringssvar fra ST.  
 
Der var ingen bemærkninger til det foreliggende udkast til høringssvar fra ST til 
standardforretningsorden for Institutforum. 
 
Den videre proces er, at efter høringsfristens udløb den 2. okt. 2012 og efter, at der er 
taget stilling til de indkomne bemærkninger, vil standardforretningsordenen for In-
stitutfora - sammen med standardforretningsordenen for Akademisk Råd og Studie-
nævn - blive forelagt Universitetsledelsen, inden rektor vedtager standardforret-
ningsordenerne. 
 
Ad. 7. Meddelelser 
a. Orientering fra dialogmøderne v/Niels Damgaard Hansen 
NDH orienterede kort om status i forhold til afviklingen af dialogmøder på ST.  
Der har indtil nu været afholdt 4 dialogmøder i Aarhus. Det har alle været gode og 
konstruktive møder. De problemstillinger, der fokuseres på, er koncentreret om over-
ordnede emner. NDH orienterede om, at der - bl.a. på it-området - allerede handles 
på nogle af de problemstillinger, der er blevet rejst, så det er en positiv proces. 
 



 
 

    

Side 5/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Når processen er afsluttet, vil NDH samle op og orientere institutlederne på et Insti-
tutledermøde. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Der var ingen emner til dette punkt. 
 


