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DAGSORDEN  

1. Vicedirektør Peter Bruun Rasmussen AU, IT (bilag)  

2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

3. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

4. Strategi 

     a. ST strategiplan 

     b. Institutternes strategiplan – generelle indtryk 

5. Opfølgning på problemanalysen (bilag) 

     a.  ADM v. NDH 

6.  Landbrugsforskning 2025 ved KNI (bilag)  

7. Vicedirektør John Westensee AU Forskning og Eksterne     

     relationer  

8. Vicedirektør Kristian Thorn AU Uddannelse (bilag)  

9. Økonomimodel (bilag) 

10. Fordeling og finansiering af EUD elever og  

     laborantpraktikanter på ST fra 2016 og frem (bilag) 

 

Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

 11.   Nyt fra prodekanerne  

 12.   Meddelelser  

        a. Vejledninger til brug for implementering af nye ansættel-

sesprocesser på ST (bilag) 

 13.  Eventuelt 
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1. Vicedirektør Peter Bruun Nielsen AU, IT (bilag) 

Vicedirektør for AU IT Peter Bruun Nielsen (PBN) beskrev organiseringen af AU IT 

og i tilknytning hertil de opgaver der varetages i de enkelte enheder. PBN redegjorde 

nærmere for de overordnede udfordringer AU IT står overfor og de målsætninger der 

er for området. 

 

PBN pointerede, at der er fokus på at udfase gamle systemer og at rationalisere bl.a. 

ved standardisering og automatisering, på områder hvor det er muligt. Der kan hen-

tes penge på standardisering, og det skal derfor gøres, der hvor det giver mening. 

 

Fakultetsledelsen bemærkede, at de services AU IT yder til institutterne skal være 

sammenlignelige med, hvad man i øvrigt kan få på markedet. NCN pointerede, at ST  

har fokus på, både at fakultetet ikke betaler for meget for it ydelserne, og at der er den 

rigtige balance i forhold til de opgaver der varetages. Derfor vil ST tilskynde til en 

åben dialog. ST leverer gerne indspil med henblik på at sikre, at det er de rigtige be-

slutninger der træffes i relation til fremtidige prioriteringer af opgaver og it projekter. 

Det er afgørende, at der er transparens. Det skal være tydeligt, hvem der bestemmer 

hvad. 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 3. december 2015 blev godkendt. 

 

Dagsordenen blev godkendt. NCN pointerede, at der på fakultetsledelsesmødet d. 14. 

januar 2016 vil blive afsat ekstra tid til behandling af punktet: Strategi.  

 

3. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Strategi 

     a. ST strategiplan 

NCN fremlagde sammen med prodekanerne forslag til en ST strategiplan. NCN poin-

terede, at ST strategien er det fælles styringsredskab, men grundlaget og det bærende 

er institut– og centerstrategierne. De bliver omdrejningspunktet for alt arbejde. 

 

Umiddelbart efter mødet udsendes en revideret version af forslag til ST strategiplan, 

hvor bemærkninger fra mødet er indarbejdet. NCN opfordrede alle i fakultetsledelsen 

til at gennemlæse udkastet grundigt igennem og fremsende forslag til klarere formu-

leringer. Planen er herefter, at revideret udkast til ST Strategi 2015-2020 af fakultets-

ledelsen d. 4. februar 2016. 

  

     b. Institutternes strategiplan – generelle indtryk  

NCN kvitterede for institutternes/centrenes strategiplaner og anerkendte at der er 

lagt meget arbejde fra institutternes/centrenes side i forhold til at udarbejde strategi-

planerne. Resultatet er, at der nu foreligger noget fantastisk interessant materiale.  
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NCN opfordrende institut- og centerlederne til at lade sig inspirerer af hinandens ar-

bejde og planer. 

 

Der bliver nu en runde i løbet af januar 2016 hvor hver enkelt institut- og centerleder 

får feed-back fra dekanatet på deres strategiplan. De endelige institutstrategiplaner 

skal foreligge til godkendelse på fakultetsledelsesmødet d. 7. april 2016 

 

Både i forhold til ST strategiplan og institutternes/centrenes strategiplan blev det be-

sluttet, at: 

 Alle strategiplaner skal foreligge på engelsk (der må gerne også gerne være en 

dansk version) 

 Perioden er 2016 -2020 (de strategiske pejlemærker skal være holdbare i pe-

rioden 

 Format; Der findes en lang version for hvert institut (=hele planen), som bru-

ges internt på instituttet. Versionen findes i en trykt udgave (uden rekrutte-

ringsplaner ol. følsomme oplysninger). Der udarbejdes korte versioner, som 

lægges på instituttets hjemmeside. 

 Den fælles ST strategi findes i en trykt version, som kan bruges til eksterne 

samarbejdspartnere mv. Samme version findes på hjemmesiden. 

 

5. Opfølgning på problemanalysen (bilag) 

a.  Administrationscenteret ved Niels Damgaard Hansen  

NDH orienterede om der i det forløbne år i administrationscenteret har været fokus 

på problemanalysen – både den overordnede, som rektor iværksatte, og den lokale 

ST-adm. problemanalyse, der resulterede i et problemkatalog på 389 punkter. Pro-

blemkataloget har siden udviklet sig til et løsningskatalog. Der er lavet en status med 

en kort beskrivelse af løsningen eller med angivelse af hvorfor det (endnu) ikke er 

løst.  

 

NDH gennemgik generelle temaer i ST’s problemkatalog, det overordnede fokus i 

adm. center ST og status i forhold til hhv. it og økonomi hvor han satte fokus på nogle 

gennemgående temaer. 

 

NDH og NCN opfordrede til, at institutlederne gør opmærksom på de ting der ikke 

fungerer i dag og som ikke allerede er adresseret i løsningskataloget så det sikres, at 

der sker en opfølgning.   

 

Det blev besluttet, at punktet: Opfølgning på problemanalysen ift. administrations-

center ST færdigbehandles på fakultetsledelsesmødet d. 14. januar 2016.     

 

6.  Landbrugsforskning 2025 ved KNI (bilag)  

KNI orienterede om projekt Landbrugsforskning 2025 som har til formål at sikre, at 

dansk landbrug gøres mere konkurrencedygtigt. Landbruget skal være et konkurren-

cedygtigt erhverv. KNI understregede, at det kræver nytænkning. 

 

Dansk Landbrug og gartneri har i dag en stor og effektiv produktion af fødevarer og 

andre produkter som primært afsættes på de internationale markeder.  
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Der er en stigende priskonkurrence på det internationale marked men der er også 

store muligheder i bl.a. den øgede befolknings tilvækst, pengestærke forbrugere og ef-

terspørgsel efter nye animalske fødevarer. 

 

Rammevilkårene for landbrugsproduktionen påvirkes af stadig øgede krav om hen-

syntagen til klima- og miljøforhold. Dansk Landbrugs internationale position er truet, 

og der er derfor behov for at sikre konkurrenceevnen gennem øget udvikling og inno-

vation. Der er behov for en markant styrkelse af forskning og innovation i landbrugs- 

og fødevareproduktionen. Og der er behov for at igangsætte ny forskning. AU skal bi-

drage med nye ideer. Viden skal være med til at sikre større produktion med mindre 

miljø påvirkning. 

 

KNI orienterede om, at institutterne på ST nu bliver inddraget. Der vil senere blive 

igangsat forskellige aktiviteter med det formål at sikre finansiering, involvering af 

virksomheder og kontakt til minister mv.  

 

7. Vicedirektør John Westensee AU Forskning og Eksterne relationer  

Vicedirektør for AU Forskning og Eksterne relationer John Westensee (JW) beskrev 

organiseringen af AU FE og i tilknytning hertil de opgaver der varetages i de enkelte 

enheder: Forskningsstøtteenheden (FSE), Talentudviklingsenheden, Events- og 

Kommunikationsstøtte samt Erhvervssamearbejde og Teknologioverførsel. JW rede-

gjorde endvidere nærmere for de aktuelle udviklingsopgaver i AU FE, herunder sær-

ligt opgaver og ydelser med fokus på ST. 

 

JW bemærkede, at der i 2015 er sendt ca. 1.600 kontrakter igennem TTO. Der er der-

for også taget initiativ til etablering af ”fast track” aftaler indenfor fortrolighed, råd-

givning og samarbejdsaftaler. Fakultetsledelsen bemærkede hertil, at ST har brug for  

 

 

både FSE og TTO i forhold til udarbejdelse af ansøgninger og gennemgang af kon-

trakter. Det er en afgørende forudsætning for, at ST/AU fremstår professionelt udad-

til. Tidsfaktoren er vigtig i denne sammenhæng. 

 

JW pointerede, at der i forhold til FSE er en markant stigning i antallet projekter som 

FSE er inde over. FSE arrangerer diverse informationsmøder, bl.a. om at lave ansøg-

ninger til forskellige fonde. FSE ser på, hvem det er der får ERC Grants og sammen-

holder det med yngre forskere og deres CV for at vurdere, om forskerne har en reali-

stisk chance for at komme igennem med en ansøgning.  

 

Fakultetsledelsen bemærkede, at der er brug for at intensiverer indsatsen i forhold til 

ansøgninger på det industrielle område og at der generelt på ST er stor interesse for 

EU bevillinger. I forhold til sidstnævnte er der behov for, at FSE sørger for at stille 

ressourcer til rådighed i forhold til at hjælpe forskerne med udformningen af EU an-

søgninger og samtidig er medvirkende til at sørge for, at ansøgningerne fra AU og ST 

bliver koordineret. Der er generelt afgørende, at forskerne får hjælp til at søge der 

hvor der er mulighed for høj succesrate. Der skal være en bredere portefølje af fonde,  
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hvor forskerne kan søge, bl.a. bør det undersøges hvad der er af amerikanske fonde, 

som kan være interessante for forskerne på ST. Fakultetsledelsen pointerede endvi-

dere, at det er vigtigt, at FSE er opmærksom på tiltag der kan hjælpe forskerne til at 

forstå, hvad der skal til for at lave en ansøgning med den rigtige ”impact”. I mange 

ansøgninger er det fx vigtigt, at forskeren har lavet en ret detaljeret plan for udnyttel-

se af forskningsresultater. Det er ikke alle VIP der er opmærksom på dette.  

 

8. Vicedirektør Kristian Thorn AU Uddannelse (bilag)  

Vicedirektør for AU uddannelse Kristian Thorn (KT) beskrev organiseringen af AU 

Uddannelse og de ydelser der leveres af hver af enhederne: AU Library, Optagelse og 

Studiesystemer, International uddannelse, Vejledning og Studiestøtte samt Uddan-

nelsesstrategisk Sekretariat 

 

KT orienterede om, at Efter- og videreuddannelse varetages decentralt på fakulteter-

ne, mens det er besluttet, at arbejdet omkring alumner og karrierer varetages af BSS 

for hele AU. Fakultetsledelsen bemærkede hertil, der her er et uudnyttet potentiale og 

at der bør etableres en Alumne forening på ST. 

 

I forhold til PURE pointerede KT, at det er vigtigt både at bruge og ”høste” så meget 

som muligt af de databaser der er på AU. Fakultetsledelsen gjorde opmærksom på, at 

det er vigtigt, at bibliotekarerne fortsat er behjælpelige med PURE valideringer.  

Fakultetsledelsen opfordrede i øvrigt til, at der bliver lavet kurser om inddatering i 

PURE. 

 

KT gjorde opmærksom på, at ST betaler en del i licensaftaler for store databaser. Pri-

serne for at have adgang til de forskellige databaser stiger markant hvert år og den 

stigende dollarskurs gør at det bliver endnu dyrere. Det har AU ikke råd til på sigt og  

det bør derfor overvejes, hvad forskerne kan leve med ikke at have direkte adgang til. 

 

KT pointerede, at uddannelsesområdet i stigende grad er et politiseret område. Di-

mensionering og fremdriftsreform fylder meget. Det samme gælder: Institutionsak-

kreditering, optagelsessystem, Elite/Talent, Regionalisering og Taxameterreform. 

 

KT fremhævede følgende MUST WIN BATTLES i samarbejdet med ST: 

 Opnå positiv institutionsakkreditering. Fakultetsledelsen spurgte til om ST 

får nogle alarmer undervejs, hvis der er signaler om at der er ST uddannelser 

der ikke kommer igennem akkreditering. KT lovede at tage det med tilbage og 

sikre at det sker.  

 Reducere studietiden, navnlig på kandidatuddannelserne 

 Tiltrækning af flere full degree studerende. KT bemærkede, at der er potentia-

le for ST i forhold til at få flere full degree studerende. Potentialet i relation til 

at kunne tiltrække rigtig dygtige studerende. Særligt på ingeniørområdet er 

potentialet stort og kunne godt forenes med en evt. kommende ingeniørsats-

ning.  
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 Udrulning af digital eksamen. KT oplyste, at der pt. kører et stort udrulnings-

projekt. Forskellige eksamensformer skal understøttes. Fakultetsledelsen 

bemærkede, at det i forbindelse med overgang fra kvartals- til semesterstruk-

tur er vigtigt at nye eksamensformer tænkes ind. 

 

Fakultetsledelsen fremhævede endvidere: 

 Det er vigtigt, at AU Uddannelse i samarbejdet med ST sørger for, at der er en 

systemunderstøttelse der fungere. 

 I forhold til ST’s langsigtede budgetter, er den største joker fremdriftsrefor-

men. Det er derfor vigtigt, at ledelsen bliver orienteret løbende, hvis der 

kommer nye politiske signaler på den front. KT var enig. AU står overfor en 

vigtig opgave ift. fremdriftsreformen. Det er en opgave AU og ST skal lykkes 

med, og det kan kun ske i samarbejde. 

 

9. Økonomimodel (bilag) 

Peder Damgaard orienterede om, at der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående 

af: Niels Chr. Nielsen, Kurt Nielsen, Jes Madsen, Lars Andersen, Peter Henriksen, 

Conni Simonsen, Klaus Lønne Ingvartsen og Niels Damgaard Hansen. 

Det har overodnet set været formålet at udvikle en transparent, robust og fair øko-

nomimodel med indbyggede incitamenter til institutter og centre i forhold til udvik-

ling af kvalitet i kerneaktiviteterne.  

  

Der er fortsat udeståender som arbejdsgruppen skal arbejde videre med, men PD un-

derstregede, at det er vigtigt, at fakultetsledelsen præsenteres for gruppens forslag og 

kommer med eventuelle bemærkninger som gruppen kan tage med i det videre arbej-

de.  

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig med enkelte bemærkninger arbejdsgruppens forslag. 

Der er et issue med centrene, men det arbejder gruppen videre med så der kommer 

en afklaring. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen nu arbejder videre med princip-

perne. Det vil skabe en økonomimodel som giver institutlederne en transparens, så 

institutlederne kan følge indtægter og udgifter og fremme incitamenter. 

 

10. Fordeling og finansiering af EUD elever og laborantpraktikanter på  

ST fra 2016 og frem (bilag) 

NCN redegjorde for, at Universitetsledelsen på møde den 27. maj 2015 besluttede en 

ændring på elevområdet, der består i nedlæggelse af den centrale elevpulje samt at 

fakulteterne fra og med budget 2016 selv håndterer elever med finansiering via tilsva- 

rende reduktion af debitering til fællesadministrationen.Desuden forventes indført en 

AU-målsætning om en opnormering laborantpraktikanter 

 

Fakultetsledelsen besluttede: 

 at der arbejdes videre med forslaget til model for finansiering af EUD elever 

og laborantpraktikanter baseret på en central pulje på ST-niveau fra 2016 til 

godkendelse primo 2016 i fakultetsledelsen 

 at nedsætte en gruppe som får ansvaret for at sikre, at ST opfylder den årlige 

kvote for EUD elever på ST og fordeling af den centrale pulje på ST-niveau.  
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Gruppen består af: Hans Brix, Niels Damgaard Hansen og Erik Østergaard 

Jensen.  

 

11.   Nyt fra prodekanerne  

KNI roste medarbejderne fra en række institutter(AGRO; ANIS, DCE og DCA) som 

alle har leveret en fantastisk og helt ekstraordinær indsat indsats i forbindelse med 

regeringens kommende landbrugsplan. KNI pointerede, at der er lagt mærke til den 

flotte indsats fra politisk side. NCN bemærkede, at han var helt enig. 

 

12.   Meddelelser  

  a. Vejledninger til brug for implementering af nye ansættelsesprocesser 

på ST (bilag) 

NCN pointerede, at alle opslag og ønsker om opslag fra 1. januar 2016 kører efter den 

nye model. Implementeringen af de nye ansættelsesprocesser har til formål at øge 

kvalitet, øge inddragelse og gøre det hurtigere i den afgørende fase. Med anvendelsen 

af både rekrutteringsplaner og søgekomiteer er det meningen, at søgeprocessen skal 

sættes i gang ½-1 års tid før der skal udarbejdes et opslag.  Der hvor det skal gå 

stærkt, er når man er tæt på at tage en beslutning om ansættelse. Ambitionen ved alle 

fremtidige ansættelser på ST er, at få de bedste medarbejdere.  

 

13.  Eventuelt 

NCN orienterede om, at Center for Science uddannelser (CSE) og CDIO Develope-

ment Laboratory (CDL) slås sammen til STLL - ST learning lab med Jens Bennedsen 

som leder mens Michael Caspersen vender tilbage som lektor på Computer Science. 

 

NCN afsluttede mødet med at takke Mogens Nielsen som stopper som prodekan med 

udgangen af december 2015 efter en fænomenal indsats på ST. 

 

  


