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Fakultetsledelsesmøde torsdag den 18. juni 2015 kl. 13.00 – 16.30 
Mødet afholdes på AU, Langelandsgade, Bygning 1525- lokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 8 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard 

Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Lars Bir-

kedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI)Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Hans Brix (HB), Mi-

chelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen 

(JESM), Lars H. Andersen (LHA), Kurt Nielsen (KNI), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Ma-

rianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand 

Afbud: Conni Simonsen (CS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
DAGSORDEN: 
1.   Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

 2.   Opfølgning: To-do listen og Ledelsesseminar juni 2015 

 

Strategiske punkter:  

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3.   Status på problemanalysen (bilag) 

      a. Delegering   

4.   Temaer, centre og forskningsflagskibe  

5.   Udmyntning af strategipuljen (bilag) 

6.   Personale (bilag) 

      a. Evaluering af lønforhandling 2014 og 2015  

      b. MUS 2015 

      c. Status Elever og laborantpraktikanter på ST 

7.  ST mål i Udviklingskontrakten 2015 – 2017 (bilag) 

8.  Endelig godkendelse af kommissorier for Myndigheds 

og Forskningsudvalg på institutterne (bilag) 

9.  Justering af rejsepolitikken (bilag) 

10. Nyt fra prodekanerne: 

      a. Undervisningsstruktur ved TVM 

      b. Diverse nyheder på Studieområdet 

11. Forslag om administrative samarbejdsfora på ST 

12. Proces vedr. høring om Shortlisting (bilag) 
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NCN indledte mødet med at orientere om, at EØJ, LHA, KLI, LB og HBC alle er ble-

vet ansat/forlænget for yderligere 3 år som hhv. institut- og centerleder.   

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Der var udsendt to referater fra sidste møde: 

 Beslutningsreferat fra fællesmødet med Fakultetsledelsen/sekretariatslederne 

og funktionscheferne 

 Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 28. maj 2015? 

 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 28. maj 2015 blev godkendt. 

 

Ad. 2. Opfølgning: To-do listen og Ledelsesseminar d. 9. og 10. juni 2015 

NCN gennemgik to-do listen og der var enighed om, at flere af de ting der står på li-

sten kan fjernes.  

 

Ledelsesseminar d.9 og 10. juni 2015: 

Fakultetsledelsen var enige om, at det denne gang var et meget bedre ledelsesseminar 

end de tidligere – bl.a. virkede det godt med den eksterne oplægsholder Anne Marie 

Engel. NCN opfordrede til at medlemmerne af fakultetsledelsen læse evalueringsrap-

porten: ”A ladder to the Stars” for at vurderer, om der er erfaringer fra Oslo der kan 

bruges på ST.  

 

NCN gav udtryk for, at han synes det fungerede fint alene at fokuserer på to overord-

nede temaer: Uddannelse og forskning.  

 

Rektor mindede om AU’s vision: Vi skal være et toneangivende globalt universitet og 

pointerede, at det er afgørende, at AU har fagligheden i fokus..  

Rektor gav hvert hovedområde en opgave. På ST skal der: 

 sættes fokus på ingeniørområdet og fakultetet skal flytte sig videre, så ST kan 

måle sig med DTU  

 have fokus på myndighedsbetjening og sikre den fremadrettede finansiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftspunkter: Meddelelsespunkter 

13. Meddelelser 

      a. Ny udgave af 'Oversigt over grundskole- og gymna- 

           sierettede aktiviteter 2014' (bilag) 

      b. Kommissorium for ST Tenure Track Promotion 

          Comittiee 

14. Eventuelt 
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Institut/centerlederne havde følgende bemærkninger til Ledelsesseminaret d. 9. + 10. 

juni: 

 Gode indlæg men det ærgerligt, at der ikke var afsat tid nok til drøftel-

se/debat. 

 Programmet kunne godt være længere, fx så det starter om formiddagen 

 Håber der kommer et output fra mødet forstået på den måde, at der kom 

mange gode input, og de bør føre til at der træffes konkrete beslutninger. 

 Betragter det mest som et inspirationsmøde – det er et stort universitet, og 

det er svært at lave noget fælles på tværs af alle hovedområderne. 

 

Universitetsledelsen ønsker også feedback ifht. de kvartalsvise ledelsesmøder. Er de 

gode, relevante – skal de køre anderledes mv? 

 

Institut/centerlederne bemærkede hertil: 

 Det vil blive mere konstruktivt hvis emnerne sendes ud inden mødet. 

 Arbejdsformen på møderne er fin. Det fungerer godt, at der er tid til at tale 

sammen på tværs. 

 Fin mødefrekvens og møderne er med til at skabe sammenhængskraft på 

tværs af hovedområderne. 

 Det skal være klart, hvad formålet er – der skal mere kød på. 

 Det er vigtigt, at møderne bruges til at der bliver fulgt op på forskellige em-

ner. 

 

Ad. 3.  Status på problemanalysen (bilag) 

 a. Delegering   

Der har som led i problemanalysen været nedsat en koordinationsgruppe på ST som 

har gennemført en proces med det formål at få fastlagt: 

A. Procedurer for sagsbehandling i fakultetsledelsen 

B. Sammensætning af fakultets samt institut/centerledelse 

C. Tydelig delegation fra dekan til institut/centerledere og fra insti-

tut/centerledere til sektionsledere 

D. Ledelsesnærhed  

 

Formand for gruppen KLI gennemgik gruppens arbejde og konklusioner.  

 

Fakultetsledelsen har på tidligere møder truffet endelige beslutninger ift. sagsbe-

handling i fakultetsledelsen, fastlagt hvem der udgør fakultetsledelsen på ST, sam-

mensætningen af institut- og centerledelser samt drøftet ledelsesnærhed. I forhold til 

gruppens opgaver mangler der alene at blive taget endelig stilling til delegering. Det 

er en beslutning dekanen skal tage, men gruppen har udarbejdet et skema, til brug for  
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dekanens beslutning. Skemaet om delegering har været drøftet på flere fakultetsle-

delsesmøder.  

 

Sidst fakultetsledelsen drøftede delegering blev det besluttet at: 

• Skemaet beskriver delegering inden for ledelsesstrengen: Dekan, Institutleder og 

Sektionsleder. Der er brug for en harmonisering i forhold til sektionsledernes ansvar 

og opgavevaretagelse. Koordinationsgruppen har derfor udarbejdet et forslag til en 

funktionsbeskrivelse for sektionsledere på ST. Funktionsbeskrivelsen er tænkt som 

en minimumsramme for sektionsledernes faglige og personlige ansvarsområder. 

 

• Fakultetsledelsen skulle fremsende eventuelle kommentarer til skemaet. Der kom 

kommentarer fra Kemi, ASE og FOOD. Fælles for kommentarerne er, at de afspejler, 

at der er en forskellig forståelse af en sektionsleders opgaver og ansvar. De relevante 

kommentarer er indarbejdet i skemaet. 

 

• Inden dekanen træffer endelig beslutning om delegering, skal de områder, hvor der 

påtænkes delegering forelægges for juristerne på AU for at sikrer, at beslutningerne 

er i overensstemmelse med gældende regelsæt. Skemaet er gennemgået af AU’s juri-

ster og TTO, og deres bemærkninger er indarbejdet i skemaet. 

 

Efterfølgende har fakultetsledelsen på møde den 28. maj besluttet, at følge de anbefa-

linger arbejdsgruppen for ansættelsesprocesser har lagt frem. Konklusionerne er ind-

arbejdet i skemaet. 

 

Fakultetsledelsen drøftede gruppens udkast til funktionsbeskrivelse for sektionslede-

re og havde følgende bemærkninger: 

 Tilslutning til at det er en minimumsbeskrivelse 

 Formuleringen ”de væsentligste arbejdsopgaver omfatter” rettes til ”de væ-

sentligste arbejdsopgaver kan være” 

 Det skal fremgå af dokumentet at sektionsledere skal være en del af institut-

ledelsen 

 KL kigger nærmere på beskrivelsen af sektionsledernes økonomiske an-

svar/pligter 

 

Repræsentanter fra arbejdsgruppen sørger for at funktionsbeskrivelsen af funktions-

lederne rettes til i overensstemmelse med bemærkningerne. 

 

NCN takkede KL og gruppen og understregede, at gruppens arbejde betyder, at ST 

faktisk er nået langt i forhold til at få drøftet og fastlagt den ledelsesmæssige struktur 

på fakultetet og på institutterne/centrene. I forhold til gruppens opgaver mangler der 

nu alene at blive taget endelig stilling til delegering.  

 

NCN kommenterede skemaet om delegering. Konklusionerne fra arbejdsgruppen om 

ansættelsesprocesser er indarbejdet i skemaet. Det er dog vigtigt at være opmærksom 

på, at implementeringen af fakultetsledelsens beslutning vil komme til at foregå i 

step. Det skyldes, at alene nogle af de nye initiativer omkring ansættelsesprocesser 

kan iværksættes med det samme, mens andre er nød til at afvente beslutninger i  
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universitetsledelsen. Her tænkes specielt på short-listing, der netop nu er til høring i 

FSU og Akademisk Råd. 

 

NCN understregede, at når afsnittet om ansættelser er gjort grønt i skemaet, er det 

udtryk for, at fakultetsledelsen har truffet beslutning om ansættelsesprocesser på ST 

som beskrevet i skemaet, imens selve iværksættelsen i praksis på ST for nogle dele af-

venter universitetsledelsens beslutninger. De dele der kan igangsættes med det sam-

me, bliver sat i gang – f.eks. nedsættelse af ST Tenure Track Promotion Committee 

(nærmere under pkt. 10.c.) 

 

NCN orienterede videre om, at Dekanatet i forhold til indgåelse af kontrakter har be-

sluttet at foreslå: 

• at institutledere kan indgå kontrakter og samarbejdsaftaler som dels er fagligt og 

økonomisk begrænsede til det pågældende institut og som dels ikke overstiger 5. 

mio.kr. 

• at sektionsledere kan indgå kontrakter som er begrænsede til den pågældende sek-

tion, er indenfor instituttets retningslinjer for medfinansiering og som ikke overstiger 

kr. 100.000 

 

NCN pointerede, at som AU’s instruks for eksterne midler er formuleret i dag, kan en 

sektionsleder ikke underskrive kontrakter. En ændring forudsætter, at universitetsle-

delsen på opfordring fra ST beslutter, at instruksen ændres i forbindelse med den fo-

restående revision. 

 

Det blev besluttet, at skemaet vedr. delegering skal tilrettes ud fra følgende: 

 Beskrivelsen af sektionslederne fylder for meget i delegeringsskemaet i for-

hold til de øvrige der delegeres til 

 Skemaet beskriver linjeledelse. Den vandrette delegering er det op til dekan, 

institut- og centerleder at få beskrevet lokalt. Det skal overvejes om der skal 

stå noget i forordet om den vandrette delegering. 

 Sekretariatslederne er ikke nævnt i skemaet. Det skal overvejes om det skal 

beskrives nærmere, hvorfor de ikke er det 

 Dekanatets forslag til beløbsgrænser for hhv. institut- og sektionsleder under-

skriftskompetence skal sammenholdes med AU’s regnskabsinstruks, så det 

sikres at der ikke er uoverensstemmelser. 

 Det skal genovervejes om det bør være sådan, at det er dekanen, der skal un-

derskrive alle de kontakter der går på tværs af institutter/centre. 

 

Ad. 4. Temaer, centre og forskningsflagskibe (bilag) 

NCN redegjorde for strategiarbejdet på ST. En meget omfattende proces, der over de 

seneste måneder har involveret: 

 Igangsættelse af en plan for strategiarbejdet, igangsat i marts – afslut-

tes ultimo 2015.  

 Opbyggelse af viden og redskaber i forhold til udarbejdelse af strategi 

fra flere eksterne oplægsholdere.  
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 Opbygning af viden fra andre institutioner – her Nanyang Technical 

University.  

 Første bud på ST prioriteringer/temaer mhb på at opbygge satsnings-

områder. Der er behov for at temaerne uddybes yderligere. 

 

Ad. 5. Udmyntning af strategipuljen (bilag) 

Som bilag er udsendt 4 sagsfremstillinger som beskriver udmyntning af 2015 strate-

gipuljen ift. 

 Startpakker 

 Instrument medfinansiering 

 Synergipakker 

 Studenterrekrutteringspartnerskaber 

 

Baggrunden er, at Fakultetsledelsen efter afslutning af FC1 drøftelserne har besluttet, 

at der samlet afsættes 25 mio. kr. til risiko-ledelsespulje. Fakultetsledelsen har aftalt 

at knap 12 mio. kr. til forbrug i 2015 skal udmøntes nu fordelt på 4 mio kr til start-

pakker, 1,75 til videnskabelige koordinatorer/fundraisere, 1,2 til excellence-

stipendier, 2 til ingeniørsatsningen, 1,5 til stort apparatur, 0,75 til synergi-pakker 

samt 0,2 til studenterrekrutteringspartnerskaber.  

 

NCN understregede, at der i forhold til udmøntningen lægges op til en så lean ud-

møntning som muligt, da midlerne skal arbejde og bruges i 2015, dvs. vi etablerer ik-

ke tunge adm. processer men benytter fx allerede udført arbejde i arbejdsgruppen 

vedr. synergi. NCN opfordrede alle institut- og centerlederne til at gå i gang. 

 

Der disponeres ikke mere langsigtet end udmøntningen af midler for 2015 – en mere 

gennemgribende udmøntning foretages efter at arbejdet med strategiplanerne er 

færdiggjort i efteråret 2015. Da det giver meget mening at koble strategipuljen til den 

aktuelle strategi. 

 

Ad. 6. Personale (bilag) 

NCN indledte med at orienterer om at følgende tre personale punkter alle behandles 

på FSU mødet d. 24. juni 2014. 

 

6.a. Evaluering af lønforhandling 2014 og 2015 

Bilag med resultat af lønforhandling 2014 og 2015 blev uddelt på mødet. Da der var 

fejl i oversigten, blev det besluttet, at ST-HR sender en ny revideret version til alle in-

stitut- og centerlederne.  

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger til lønforhandlingsprocessen. 

 Institut- og centerlederne opfordrede til at de får en rolle i forbindelse med 

fremtidige lønforhandlinger for de medarbejdere der har en ”partner-rolle” 

på HR og Økonomi området. 

 Nogle institutledere gav udtryk for at en større andel af pujlen bør uddeles 

som engangsvederlag ud fra den betragtning, at det på i det lange perspektiv 

giver større fleksibilitet og mulighed for at uddele flere tillæg.      
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6.b. MUS 2015 

Bilag med Procesplan og årshjul for MUS 2015/2016 var udsendt.  

 

NCN understregede overfor institut- og centerlederne, at det er vigtigt, at de som le-

dere orienterer sig i årshjulet for MUS 2015/2016 samt overvejer, om der er særlige, 

lokale temaer på ST, der skal behandles på årets MUS.  

 

Det følger af årshjulet for MUS, at lederne på det enkelte institut/center skal indkalde 

medarbejderne til MUS i løbet af efteråret. NCN understregede, at det er vigtigt, at al-

le medarbejdere indkaldes til MUS og at alle ansatte ved, hvem de skal afholde MUS 

med. 

 

6.c. Status Elever og laborantpraktikanter på ST    

NCN orienterede om, at FSU har besluttet, at ledelsen 2 gange om året (juni og janu-

ar) skal fremlægger statistikker for FSU om antallet af elever og laborantpraktikanter 

på ST. FSU får på mødet d. 24. juni en sådan status. 

 

NCN orienterede herefter om, at AU pålægges årligt en ministeriel udmeldt kvote for 

elever, som skal opfyldes. AU’s forpligtelse er tidligere blevet styret via en fælles for-

deling og finansiering fra elevpuljen. Universitetsledelsen har besluttet at denne kvo-

te pr. 1. januar 2016 decentraliseres til de enkelte fakulteter. Fakultetsledelsen beslut-

tede, at der skal oprettes en kvote centralt på fakultetet til finansiering af elever på ST 

jf. kvoten. 

 

Ad. 7. ST mål i Udviklingskontrakten 2015 – 2017 

ST er forpligtet til at opfylde målene Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2015-

2017. Universitetsledelsen har bedt om fakulteternes bidrag til opfyldelse af målene. 

 

Frist for aflevering er mandag den 22. juni 2015. Herefter behandles materialet med 

henblik på indgåelse af egentlige aftaler med de enkelte fakulteter.  

Der var udsendt bilag hvor udviklingskontraktens indikatorer er opregnet. I det om-

fang det er muligt, er udgangstallene opsplittet på fakultetsniveau. Med udgangs-

punkt heri blev forventningerne til ST bidrag til målopfyldelsen i hhv. 2015, 2016 og 

2017 drøftet. NCN præciserede, at tallene i skemaerne er foreslået af de relevante 

prodekaner og ST regnskab ifht fakultetets budgetter. Fakultetsledelsen godkendte 

forslaget. 

 

Ad. 8. Endelig godkendelse af kommissorier for Myndigheds- og  

Forskningsudvalg på institutterne (bilag) 

På fakultetsledelsesmødet d. 7. maj blev kommissorier for Institutternes/centrenes 

Forsknings- og Myndighedsbetjeningsudvalg drøftet. Fakultetsledelsen var enig i, at 

det skal fremgå tydeligere af kommissorierne, at udvalgene er rådgivende organer for 

institutledelsen. 
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Der er efterfølgende udarbejdet reviderede kommissorier for lokale udvalg for forsk-

ning og myndighedsbetjening (udsendt som bilag). Fakultetsledelsen tilsluttede sig 

de reviderede kommissorier. 

 

Ad. 9. Justering af rejsepolitikken (bilag) 

På fakultetsledelsesmødet i april orienterede indkøbschef Anne Sofie Hedemann om 

nye tiltag på indkøbsområdet. Et af tiltagene er på rejseområdet, hvor  

indkøbspolitikken ændres, således at brugen af rejsebureau gøres frivilligt 

 

Fakultetsledelsen har tidligere besluttet at afvente det notat Indkøb ville udarbejder 

med oplæg til lokale beslutninger/retningslinjer for rejseområdet. Det er nu udarbej-

det. 

 

Ændringerne træder i kraft 1. juli 2015. Inden ændringerne implementeres skal der 

decentralt besluttes, hvorledes proceduren for bestilling af flybilletter skal tilrette-

lægges. 

 

Fakultetsledelsen besluttede den model hvor der skal etableres understøttende funk-

tioner. Man kan også vælge at etablere, fastholde eller eventuelt udbygge nuværende 

funktioner, der understøtter de mange rejsebestillere. Tanken er, at en koordinerende 

medarbejder løbende kan rådgive og vejlede rejsebestillerne, og dermed understøtte, 

at rejsepolitikken og lokale retningslinjer iagttages. 

 

Det betyder, at det på ST er institutsekretariatslederne som har ansvaret for at der lo-

kalt etableres procedurer med rejsebestillere som sikre, at det er de billigste rejser der 

bestilles, og at der altid er overblik over hvor de ansatte er på tjenesterejser til. 

 

Ad. 10. Nyt fra prodekanerne: 

10.a. Undervisningsstruktur ved TVM 

TVM orienterede om, at undervisningen ved ST er i dag organiseret i kvarterer, dvs. i 

fire undervisningsperioder á 7 uger med efterfølgende evalueringsperioder. Den 

struktur blev indført ved fakultetet i 2003. Der er i dag blandt mange undervisere og 

studerende et ønske om at ændre strukturen og erstatte den med en model, der kan 

imødegå de kritikpunkter og problemer, kvartersstrukturen har afstedkommet. 

 

Det Arbejdsgruppen foreslår, at undervisningsperioder ved fakultetet fremover orga-

niseres i semestre. For at sikre længere undervisningsperioder skal et semester være 

på 17 undervisningsuger kombineret med en evalueringsperiode på tre uger, samlet 

20 uger.  Dette opnås ved at konvertere de korte evalueringsperioder i den nuværen-

de model til undervisningsperioder. Det enkelte semester får dermed samme længde 

som de nuværende to kvarterer per semester inklusiv den korte evalueringsperiode. 

Det betyder, at semesterstart i august og januar vil være identisk med nuværende 

studiestart på 1. og 3. kvarter.  

 

Bacheloruddannelsernes 1. semester (russerne) skal dog først begynde 1. september. 
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En 17 ugers undervisningsperiode med en efterfølgende tre ugers evalueringsperiode 

betyder, at de studerende med en arbejdsindsats på 42 timer/uge kan opfylde den  

forventede arbejdsnorm (1650 timer per år). Samtidig vil der i modellen være mulig-

hed for flere undervisningstimer end i den nuværende kvartersstruktur (men færre 

timer, der bruges på egentlige prøver. 

 

Tidsplan: 

 August 2017: ny undervisningsstruktur igangsættes 

 Marts 2017: studieordninger + kursusbeskrivelser godkendes af studie-

nævn/dekan 

 Vinter 2016/17: administrationen forbereder endelig implementering 

 November 2015-november 2016: uddannelsesudvalg og institutter forbereder 

ny model, dvs. udarbejder studieordninger, kursusbeskrivelser, studiepro-

grammer mv., i samspil med studieadministrationen 

 November 2015: Fakultetsledelse træffer beslutning om hvilken semestermo-

del, der skal anvendes (samlet-semester, delt-semester eller variant modellen 

heraf) 

 Juni-oktober 2015: Høring og diskussion i uddannelsesudvalg og studienævn 

(forudsat fakultetsledelsen godkender udkast) 

 Juni 2015: Fakultetsledelsen godkender notat/udspil på baggrund af arbejds-

gruppens oplæg. 

 

Fakultetsledelsen tillsluttede sig arbejdsgruppens oplæg.  

 

10.b. Diverse nyheder på Studieområdet 

TVM orienterede om følgende nyheder på studieområdet:  

1. Dimensionering: Beslutning vedr. endelige optagelsestal for 2015 inkl. overbooking 

2. Institutionsakkreditering: Dialogmøder og evalueringer sættes i drift nu. 

3. Status på implementering af fremdriftsreformen  

4. Kompetenceforløb i uddannelsesledelse igangsættes i E2015 

5. Nøgletal: Ny beskæftigelsesrapport (på fakultetsniveau) 

 

Hvert punkt er nærmere beskrevet i den udsendte sagsfremstilling. 

 

11. Forslag om administrative samarbejdsfora på ST 

Sekretariatsleder Jens Vejby Clausen præsenterede forslag om nye administrative 

samarbejdsfora på ST som er et indspil fra en enig sekretariatslederkreds. Forslaget 

har til formål, primært at frigøre tid for institut- og centerlederne, men også at sikre 

et bedre samspil mellem institutterne og det administrative center på ST. Det nye be-

står bl.a. i at der nedsættes hurtigt arbejdende arbejdsgrupper. Det betyder, at kred-

sen af deltagere i møderne bliver mindre, så en forudsætning for at det lykkes er, at 

sekretariatslederne lader sig repræsenterer af hinanden. MFL indgår som medlem af 

styregruppen. 

 

Fakultetsledelsen roste forslaget og gav udtryk for, at de mener udspillet er et godt 

initiativ, som de gerne vil bakke op omkring. 
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Ad. 12. Proces vedr. høring om Shortlisting  

Fakultetsledelsen tillsuttede sig, at JESM i samarbejde med arbejdsgruppen for an-

sættelsesprocesser på ST udarbejde et udkast til høringssvar fra ST som herefter sen-

des til skriftlig høring i FSU og Akademisk Råd. Høringssvaret fra ST drøftes på fa-

kultetsledelsens møde d. 13. august. 

 

Ad. 13. Meddelelser 

13. a. Ny udgave af 'Oversigt over grundskole- og gymnasierettede aktivi-

teter 2014' (bilag) 

Fakultetsledelsen udtrykte stor respekt for de mange aktiviteter der er af afgørende 

betydning i forhold til rekruttering. Der bliver brugt meget tid af det videnskabelige 

personale på disse aktiviteter som ofte ligger uden for normal arbejdstid. 

 

13. b. Kommissorium for ST Tenure Track Promotion Comittiee 

Implementeringen af fakultetsledelsens beslutning om ansættelsesprocesser på ST 

kommer til at foregå i step, da alene nogle af de nye initiativer kan iværksættes med 

det samme, mens andre er nød til at afvente beslutninger i universitetsledelsen. 

 

Et af de initiativer vi har igangsat er nedsættelsen af Fakultetets Tenure and Pro-

motions Committee, som er rådgivende for dekanen i forbindelse med alle ansættel-

ser i faste VIP stillinger (tenure track, lektor, seniorforsker, seniorrådgiver og profes-

sor). Planen er, at udvalget nedsættes inden sommerferien, således at det kan starte 

sit arbejde umiddelbart efter ferien. Udvalget er sammensat, så det får en stærk faglig 

repræsentation henover fakultetets virkeområde. NCN understregede, at  

udvalget er sammensat i henhold til personlige kvalifikationer. Det er et uvildigt råd-

givende udvalg uden beslutningskraft. Det er dekanen/prodekanen for talent der en-

deligt godkender, om der skal ske ansættelse. Udvalget skal sikre god kvalitet i alle 

ansættelser, hvilket er et helt afgørende parameter for den fremtidige udvikling på 

ST. 

 

Ad. 14. Eventuelt 

Det blev besluttet, at KL udtræder af planlægningsgruppen for fakultetsledelsesmø-

derne og erstattes af PH. EØJ fortsætter. 

 

 

 


