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Fakultetsledelsesmøde d. 3. december 2015 kl: 13.00 – 16.30 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr.  
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard 

(NON), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI)Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Conni 

Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems 

(JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens Nielsen (MN), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. 

Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Gæst: Dorte M. Andersen (Pkt. 7 og 8) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Studietidsmodellen v. TVM  

4. Undervisningsstruktur v. TVM (bilag)  

5. Nyt fra prodekanerne 

a. Mogens Nielsen 

 

Pause 

 

6.    Økonomi (bilag) 

7.    Personale (10 minutter) 

        a. Lønforhandling 2016 (bilag) 

8.   Implementering af nye procedurer for ansættelsespro- 

cesser på ST ved JESM (bilag)  

9.    Strategi  

a. Fremlæggelse af nr. 3-7  

        b. Drøftelse og beslutning  

 

        Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

  10. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 10. november 2015 blev godkendt.  

 

Dagsordenen for mødet blev godkendt. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

JESM orienterede om, at det første punkt på listen: Implementering ift. fakultetsle-

delsens beslutninger om ansættelsesprocesser på ST behandles under dagsordenens 

pkt. 7. Efter at universitetsledelsen har truffet beslutning om short listing, er ST klar 

til udrulning med virkning fra 1. januar 2016. 

 

3. Studietidsmodellen v. TVM  

TVM orienterede om Studietidsmodellen. Den eksisterende model for færdiggørel-

sesbonus er ændret, således at en del af universiteternes pulje til færdiggørelsesbonus 

gøres betinget af en studietidsreduktion. Uddannelses- og forskningsministeriet øn-

sker en national reduktion af studietiden på 4,3 måneder ift. udgangsåret 2011, hvil-

ket for AU medfører et reduktionsmål for studietiden med 4,7 måneder i 2020. TVM 

redegjorde nærmere for, hvordan uddannelserne på ST i forskellig grad er udfordret 

af reduktionskravet, men pointerede, at det er vigtigt, at alle uddannelser gør noget. 

Worst-case scenariet er, at AU i 2019 får en fremdriftsbøde på 239 mio kr. hvis der 

ikke gøres noget. 

 

TVM nævnte følgende eksempler på tiltag der bliver iværksat på ST: 

- Skærpe procedure i forbindelse med speciale  

- Vejleder skal indmelde status til uddannelsesansvarlig i god tid inden plan-

lagt specialevejledning  

- Institutterne skal koordinere censorpåsætning i god tid inden eksamen 

- Procedure ved 3 måneders forlængelse ved ”ikke-aflevering” bliver strammet 

- Skærpe procedure i forbindelse med eksamen 

- Opgaver rettes hurtigt 

- Afvikle ekstraordinære eksamener hvis der er behov for det 

- Sommeraktiviteter 

- Uddannelsesansvarlige: Større fokus på progression ved de obligatoriske 

samtaler med de studerende. 

- Studievejledning er styrket 

- Forsinkelsessamtaler 
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TVM understregede, at det er en alvorlig udfordring, og at det derfor er vigtigt, at 

samarbejde og videndele på tværs af institutterne, fx hvis der er uddannelsesansvarli-

ge der har taget tiltag der virker. TVM opfordrede alle institutlederne til at gå tilbage 

og tale med deres uddannelsesansvarlige om, hvad der kan gøres. 

 

4. Undervisningsstruktur v. TVM (bilag)  

I juli 2015 udsendte fakultetsledelsen et oplæg til en ny undervisningsstruktur ved ST 

til høring ved alle institutter og studienævn samt ved Akademisk Råd og de studeren-

des foreninger. Oplægget indeholdt tre modeller til semesterstruktur. Høringsfristen 

udløb d. 26. oktober 2015.  

 

På baggrund af de indkomne høringssvar traf fakultetsledelsen følgende beslutning 

om fremtidig undervisningsstruktur på ST.   

 

• Undervisningsstruktur: ST indfører samlet semesterstruktur med 15 ugers under-

visningssemester og 4 ugers eksamensperiode. 

- Efterårssemestret starter mandag i den uge, hvor 1. september er placeret. 

- Uge 42 er skemafri. Reeksamen afvikles i februar-marts. 

 

• Forårssemestret starter mandag i den uge, hvor 1. februar er placeret. De tre dage 

op til påske er skemafri. Reeksamen afvikles i august.  

 

• Kursusstruktur: Alle kurser på ST udbydes som multipla af 5 ECTS. Kurser som af-

sluttes midt i semesteret må ikke afsluttes med en egentlig prøve. Kurserne skal til-

rettelægges, så den enkelte studerende maksimalt har 4 prøver i hver eksamenster-

min.  

 

• Uddannelsernes struktur: Kravet om minimum 30 ECTS fagpakker på science ud-

dannelserne erstattes af et princip om, at faglige retninger inden for en uddannelse 

kan stille krav om under-støttende kurser fra andre fagområder.  

 

• Indfasningstidspunkt: Semesterstrukturen indføres med virkning fra september 

2017.  

 

Fakultetsledelsen besluttede endvidere at nedsætte en styregruppe for im-

plementering af ny undervisningsstruktur. Styregruppen består af to studieledere, to 

institutledere og prodekanen for uddannelse. Birgit Schiøtt og Hans Brix blev valgt 

som repræsentanter for institutlederne.  

 

5. Nyt fra prodekanerne 

a. Mogens Nielsen 

Prodekan Mogens Nielsen orienterede om følgende: 

 Center for Forskningsanalyse, AU er i samarbejde med ST i gang med at ud-

vikle standardrapporter med bibliometriske data og analyser på institutni-

veau. Rapporterne vil indeholde bl.a. citationsmål, publikationsprofiler,  
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               samarbejdsindikatorer og mål for grad af tværfaglighed på institutniveau. Det  

               forventes, at der vil kunne leveres rapporter fra marts 2016. Rapporterne ba- 

               serer sig på en samkøring af Leiden-databasen og PURE-data.  

Derudover vil de enkelte institutter få mulighed for særlige analyser. I den 

forbindelse bliver der lavet et pilotprojekt, hvor de institutter der er interes-

serede har mulighed for at være med. Besked sendes til: maj@au.dk  

 E-science udvalg: Godkendt i forskningsudvalg: Umiddelbart har Fysik, Ke-

mi, GEOS, BIOS, MBG, ENVS, BIRC, ENG, MATH og CS meddelt, at de øn-

sker at være repræsenteret. Der går en mail ud inden jul til de øvrige institut- 

og centerledere omkring udpegning af medlemmer. 

 Det er i ST Forskningsudvalg besluttet, at igangsætte et projekt omkring Ma-

rie Curie Masterclass 2016-17. Der er i regi af forskningsudvalget valgt en sty-

regruppe med Torben Heick som formand.  Medlemmerne af ST Forsknings-

udvalg har fået opgaven med at formidle omkring projektet på institutter og 

centre. Der afholdes informationsmøder i Aarhus og i Roskilde ultimo janu-

ar/primo februar 2016. Der kommer flere informationer i ST nyhedsbrev før 

jul. Aktuelt – forskningsudvalgsmedlemmer har en opgave omkring at for-

midle – frist for indstilling af kandidater ultimo marts.  

 Brainnovation Day: iNANO, CHEM, PHYS og ENG gik den 26. oktober 

sammen om at afholde et åbent hus arrangement. Temaet var ’Food Safty 

and Water’ og dagen bestod af forelæsninger, præsentation af cases, intro-

duktion til lab og udstyr mm. ST vil styrke indsatsen for samarbejder med 

erhvervslivet og generelt åbne dørene til universitet op - fremvise infrastruk-

tur (lab og udstyr) – og herigennem invitere til flere samarbejder. 

Det skal ske under branded:  ’Brainnovation Day’. Der er nedsat en arbejds-

gruppe som vil tage initiativ til tværfaglige temaer og de lokale erhvervsud-

valg vil blive inddraget efter behov.  

 

JESM orienterede om at der kommer et nyt opslag af AUFF mobilitets stipendier sna-

rest muligt. Ansøgninger vil blive behandlet på Forskningsudvalgets møde ultimo fe-

bruar 2016. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2016.  

 

6. Økonomi  

Punktet blev udskudt. 

 

7. Personale  

a. Lønforhandling 2016 (bilag) 

Tidsplan for lønforhandling 2016 udsendt som bilag.  

 

Dorthe M. Andersen orienterede om processen: 

 December 2015 - januar 2016: Lokal tilrettelæggelse af lønforhandlingspro-

cessen (forberedelse i SU-systemet). 

 Fra d. 8. feb. – 28. feb. 201: Ansøgningsperiode  

 Fra februar frem til den 13. maj: Forberedelses- og forhandlingsperiode.  

 

Fakultetsledelsen drøftede kriterier for lønforhandling 2016. De lokaler kriterier skal 

drøftes i LSU. DMA oplyste, at HSU har besluttet, at i forhold til de overordnede  
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kriterier er det AU’s personalepolitik der er afgørende. FSU drøfter kriterier på det 

næste FSU møde d. 9.dec. med udgangspunkt i forslag fra Lønudvalget på ST.  

 

MW pointerede, at det burde være således, at de overordnede kriterier fra hhv. HSU 

og FSU var fastlagt inden drøftelserne i LSU. Fakultetsledelsen var enige i dette syns-

punkt. DMA vil sørge for, at dette budskab bliver bragt videre, så de overordnede kri-

terier bliver fastlagt umiddelbart efter lønforhandlingerne 2016 i forbindelse med 

evalueringen. 

 

Budget for løn forhandlingerne blev behandlet på HSU den 26. november, men er ik-

ke udmeldt pt.  

 

8. Implementering af nye procedurer for ansættelsesprocesser på ST ved 

JESM (bilag) 

Fakultetsledelsen har tidligere som led i opfølgningen på problemanalysen besluttet 

at indføre nye ansættelsesprocesser på ST. JESM mindede om, at i forbindelse med 

beslutningen blev det understreget, at implementeringen vil komme til at foregå i 

step, da nogle af de nye initiativer forudsatte beslutninger i universitetsledelsen – 

bl.a. i forhold til short listing.  

 

JESM orienterede om, at universitetsledelsen på sit møde d. 18. november 2015 har 

godkendt anvendelse af short listing proces på AU. Det betyder, at udrulningen nu 

kan igangsættes på ST.  

 

Som et led i udrulningen vil JESM i begyndelsen af det nye år tage rundt på institut-

terne og orientere om de nye ansættelsesprocesser på ST.  

 

Samtidig vil der blive udarbejdet relevante vejledninger mv. Planen er, at der udar-

bejdes følgende materiale: 

 Skema => Håndtering af ansættelser ved stillingsopslag, ST 

 Vejledning til Institutlederne på ST (beskriver institutledernes ansvar og op-

gaver)  

 Vejledning til medlemmerne af Bedømmelsesudvalg på ST  

 Vejledning til medlemmerne af Ansættelsesudvalg på ST  

 Vejledning til ansøgere 

 Grafisk oversigt som viser processen/work flow med tidsangivelse  

 

Vejledningerne dækker ansættelser af faste VIP (tenure track adjunkt/forsker, lektor, 

seniorforsker, seniorrådgiver, professor MSO og professor) og vil alle blive oversat til 

engelsk.  

 

Skemaet: ”Håndtering af ansættelser ved stillingsopslag” beskriver processen fra op-

slag til ansættelse. Processen indeholder en række nye forhold som er nærmere be-

skrevet i vejledningerne. JESM fremhævede følgende nye elementer i ansættelsespro-

cessen: 
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 Det er nu institutlederen som med inddragelse af institutledelsen, forsk-

ningsudvalg, ansættelsesudvalg mv, som er ansvarlig for ansættelsesproces-

sen og dekanatet kommer først ind over til sidst i processen i forbindelse med 

selve ansættelsen.  

 Der skal gøres en aktiv indsats efter ansøgere i forbindelse med stillingsop-

slag. Det sker bl.a. ved brug af Søgekomite. 

 Der skal ske en short listing proces. Formålet med short listing er at opnå en 

hurtigere rekrutteringsproces og mindske arbejdsbelastningen for medlem-

merne af bedømmelsesudvalget som kan koncentrere deres indsats på de al-

lermest relevante og kompetente ansøgere.  

 Det betyder, at bedømmelsesudvalget nu alene har 4 uger til at foretage be-

dømmelsen. 

 Dekan/prodekan skal inden de tager stilling til en indstilling om ansættelse 

rådføre sig med fakultetets Tenure and Promotion Committee, som er et råd-

givende organ der skal sikre erfaringsudveksling på tværs af institutterne. 

 

9.    Strategi  

a. Fremlæggelse af nr. 3-7  

b. Drøftelse og beslutning 

Fakultetsledelsen fortsatte tidligere drøftelser af mulige fælles strategiske satsninger. 

Det blev besluttet, at der fortsat skal arbejdes videre med at få indkredset et mindre 

antal fælles strategiske satsninger på ST.  

 

Dekanatet følger op på fakultetsledelsens drøftelser og Fakultetsledelsen orienteres 

om status på næste fakultetsledelsesmøde 

   

10. Eventuelt 

a. Mødedatoer 2016 

Det blev besluttet, at fakultetsledelsesmøderne i 2016 udvides fra kl. 12.30 – 17.00, 

da erfaringen er, at der altid er meget på dagsordenen og møderne derfor er pressede. 

Det blev pointeret, at det tilstræbes at møderne er så fokuserede som muligt og at 

mødetidspunktet justeres i løbet af året, hvis det viser sig at der ikke er behov for den 

udvidede tid. 

 

 

 

 

 


