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Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 24. november 2016 kl: 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 15 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK),  

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Niels O. Nygaard (NON), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI),  

Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels  

Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Thomas S. Toftegaard (TST),  

Lars H. Andersen (LHA), Kurt Nielsen (KNI Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SK),  

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

Afbud: Søren Bom Nielsen (SBN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1.   Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2.   Opfølgning: 

      a. To-do listen (bilag) 

3.  Nyt fra institutlederne  

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

4.  Økonomi  

       a. ØR3 og budget 2017 (bilag)    

5.  Uddannelsesrapporten v. TVM  

 

PAUSE 

 

6.   Ingeniørsatsningen ved NCN, TST og CS  

7.   Entreprenørship ved Rajiv Basaiawmoit  

8.   Strategiplan - Det Administrative Center v. NDH  

9.   Biblioteker (bilag) Lukket punkt  

 

 

Driftspunkter: Meddelelsespunkter 

10.  Digitaliseringsstrategi (bilag)            

11.  Meddelelser 

        a. Logoer og web (bilag) 

12.  Eventuel 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsordenen blev godkendt.  

Udkast til referat blev godkendt med den bemærkning, at ansættelser skal fremgå af 

to-do listen, da det er et emne der skal behandles igen i fakultetsledelsen.  

 

Der blev  nedsat en arbejdsgruppe bestående af CSJ, PH, EØJ og ESK. Arbejdsgrup-

pen skal på næste fakultetsledelsesmøde beskrive den praktiske implementering af 

professoratspolitikken. 

 

2.   Opfølgning: 

      a. To-do listen (bilag) 

NCN orienterede om, at i forhold til studieturerne har planlægningsgruppen beslut-

tet, at der på det sidste fakultetsledelsesmøde inden jul afsættes en time til opfølg-

ning. KNI efterlyste  input  fra turerne inden d. 2. dec. til brug for opsamlingen.  

 

3.  Nyt fra institutlederne 

Flere af institutlederne gjorde opmærksom på, at der har været udfordringer i forhold 

det efterspil der har været på bevillinger fra Innovationsfonden  

 

Fakultetsledelsen besluttede, at iværksætte  en erfaringsopsamling vedr. ansøgninger 

til og bevillinger fra Innovationsfondens seneste ansøgningsrunde. Alle blev bedt om 

at sende en kort beskrivelse af de erfaringer og  udfordringer der har været til MFL 

senest fredag d. 2. december 2016. 

 

JESM  orienterede om , at der vil blive  fulgt op på  processen  fra AU, bl.a. ved at rek-

tor bringer det op i Rektorkollegiet. NCN gjorde endvidere opmærksom på, at også 

Tek-Nat kredsen har fokus på problemstillingen.  

 

NH og MW orienterede om, at Fødevare KIC’en FOOD NEXUS som har invorlveret 

flere af institutlederne  desværre ikke gik til Nordic. Fakultetsledelsen drøftede den 

videre strategi, bl.a. at sørge for at holde sammen på de gode relationer/netværk der 

er etableret og samtidig at afdække og finde ud af, hvor de andre var stærkere. Det 

blev beslutet, at NH og MW arbejder videre efter denne model. 

 

4. Økonomi  

a. ØR3 og budget 2017 (bilag)    

ØR3 tyder på, at der bliver et overskud. NCN opsummerede hovedårsagerne til stig-

ningen i ØR3 2016 i forhold til Budget 2016. 
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 Øgede uddannelsesindtægter på ca. 21 mio kr. => NCN pointerede, at det ikke 

har været muligt at forudsige, at uddannelsesindtægterne er steget, som det 

er tilfældet.  

 

Forklaringen på stigningen i uddannelsesindtægterne er, at der på ST har væ-

ret fokus på kandidatuddannelserne i forhold til færdiggørelse og på at igang-

sætte initiativer der imødekommer fremdriftsreformen. En fremrykning af af-

leveringsfristen for specialer betyder, at en del af årets indtægt vil være af eks-

traordinær karakter og at der i stor udstrækning er tale om en periodisering – 

dvs. indtægter vi ellers ville have fået næste år.  

 

 Reduktion i bygningsrelaterede omkostninger på ca. 10 mio. kr. => Redukti-

onen skyldes mindre justeringer af husleje, en større ændring i ’returnerede 

energiafgifter’ og en reduktionen i vedligeholdelsespuljen, idet BYGST mulig-

vis vil yde et økonomisk tilskud for de afsluttede PCB-renoveringer. NCN un-

derstregede, at det betyder, at vedligeholdelsespuljen fortsat kan vise store 

udsving frem mod årsafslutningen. 

 

 Tidsforskydning i fakultetets risikopulje og strategiske investeringer på ca. 19 

mio kr.NCN pointerede, at risikopuljen og den fortsatte prioritering af disse 

midler skal bruges til at gøre ST mere konkurrencedygtige. 

 

Fakultetsledelsen belsuttede en enkelt ændring ift. beslutningen fra fakultetsledel-

sesmødet d. 3. november 2016 omkring de strategiske midler. Ændringen er alene ift. 

store instrumenter og betyder, at uddeling ikke sker i 2017 men først fra 2018. 

 

5.  Uddannelsesrapporten v. TVM 

TVM gennemgik hoedtrækken i Uddannelsesrapporten. Den årlige uddannelsesrap-

port er en opsummering af fakultetets kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. Det 

er anden gang rapporten laves. Rapporten baserer sig på handleplaner fra de årlige 

status-møder samt selvevalueringsrapporter fra uddannelsesevalueringer. 

 

Omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på fakulteterne er de årlige statusmøder for 

kvalitetsarbejdet på uddannelser samt de 5-årlige uddannelsesevalueringer. Resulta-

terne af disse opsummeres i en årlig uddannelsesrapport for ST. Rapporten, som blev 

lavet første gang i 2015, har tre overordnede formål: 

1.  At sikre opfølgning på fælles problemstillinger vedr. uddannelsernes kvalitet  

2.  At bidrage til løbende udvikling af uddannelserne  

3.  At danne basis for en vurdering af, om kvalitetsorganisationen og -aktiviteterne er 

tilstrækkelige 

 

Rapporten indeholder en handleplan, som beskriver de aktiviteter, der igangsættes 

på ST fremadrettet, indenfor de fem delpolitikker i AU’s kvalitetsarbejde. 

 

 



 

 

    

Side 4/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

Som et udgangspunkt for den årlige status og uddannelsesevaluering udarbejdes 

blandt andet data-pakker med status for de enkelte uddannelsesindikatorer. Indika-

torkort indgår i rapporten som bilag og giver et billede af blandt andet frafald, stu-

diemiljø og ledighed på de enkelte uddannelser 

 

Fakultetsledelsen havde følgende kommentarer: 

 Fantastisk arbejde – stor ros .Uddannelsesrapporten giver et godt overblik. 

 Talentsporet: Der skal freadrrettet også være et talentspor på uddannelserne 

på: Datalogi, Matermatik og Mat-øk. Det blev drøftet, hvad politikken er for 

de færdige kandidater på talentspor i forhold til at blive optaget på ph.d. ud-

dannelsen. NCN og JK bemærkede, at de konkurrerer på samme vilkår som 

alle andre studerende. Der er ikke et særligt ph.d. program for kandidater der 

har fulgt talentsporet, bl.a. fordi volumen er for stort. 

TST supplerede med at orientere om, at på BSS får de 24 bedste studerende 

på en årgang tilbudt et særligt forløb, som bl.a. indebære  at de sendes til 

udenlandske universiteter og kobles på virksomheder.  

Fakultetsledelsen besluttede, at LHA, BS og JK på et kommende fakultetsle-

delsesmøde laver en erfaringsopsamling ift. talentspor på ST.  

 

6.   Ingeniørsatsningen ved NCN, TST og CS  

Fakultetsledelsen har efterlyst, et nærmere indblik i ingeniørsatsningen og i forlæn-

gelse heraf at få en diskussion af,  hvordan de forskellige  institutter på ST kan bidra-

ge til satsningen.    

 

NCN indledte og pointerede, at AU ENGINEERING 2025-planen realiseres med det 

formål at imødekomme erhvervslivets og samfundet behov for ingeniører og teknisk 

videnskabelig forskning. Målet er en styrkelse af ingeniøraktiviterne på AU. Arbejds-

markedet har et behov for flere ingeniører og der er derfor brug for at der uddannes 

flere ingeniører for at mødekomme virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft i 

fremtiden.  

 

Samfundets behov er stort , idet der mangler 15.000 personer med en naturvidenska-

belig og ingeniørmæssig baggrund. Industrien efterspørger langt mere teknisk forsk-

ning end det der leveres i dag. Set ud fra et økonomisk perspektiv er der stigende fo-

kus på den strategiske og udfordringsdrevne forskning.  

 

På ST skal de tekniske discipliner spille sammen med og i højere grad integreres i det 

øvrige ST. Der kan endvidere være koblinger til både HE og ARTS og AU.  

 

Fra 1979 og frem til 2013 er optaget af ingeniører steget markant. AU har siden 1966 

uddannet 10.000 diplomingenører og ca. 1.000 civilingeniører.  
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I den nuværende model for ingeniøruddannelserne – den såkaldte Aarhus Model – 

gennemfører alle de ingeniørstuderende først en diplomingeniøruddannelse på 3½ 

år med et halvt års praktik indlagt. Efterfølgende er det muligt at tage en civilingeni-

øruddannelse på 2 år. Med denne model har AU kunnet mere end fordoble optaget af 

ingeniørstuderende siden 2007.  

 

AU ønsker nu at fortsætte og udbygge Aarhus Modellen og samtidigt etablere et pa-

rallelt civilingeniørspor med optag på tekniske bachelorindgange inden for de klassi-

ske ingeniørdiscipliner. 

 

Århus modellen har fået et godt ry. Når ST  ændre på den model skal der være fokus 

på at bevare det ry. Når ST implementere en ny model skal optaget fortsat stige ift.  

I 2015 optog ST 91o nye diploming -  fra 2025 forventes 1.000 nye studerende per år. 

 

NCN understregede, at den 10 årige udvikling viser, at der der tale om en massiv 

satsning. Det betyder bl.a. at der skal ansættes nyt personale på hhv. ASE og ENG. 

Beslutningen om ingeniørsatningen blev taget i sommeren 2016 og betyder, at ENG 

alene i 2016 skal ansætte 20 nye VIP.  USM midler skal fungere som en katalysator 

for at få sat processen i gang, men USM midlerne er ikke tilstrækkelige alene. 

 

TST fremhævede, at det er helt afgørende, at der er en fælles forståelse af, at de der 

kan finde ud af at samarbejde , er dem der vinder. I dag er ST meget godt kørende på 

science delen men knapt så godt på den tekniske del. Sammen kan science og den 

tekniske  del gøre kagen større. Der er derfor klart behov for at fertilitere samarbejdet 

på de steder, hvor der er relationer. ST og AU er pt. dårligt kørende på industriel 

leadership – her er klart et uudnyttet potentiale. 

 

TST orienterede om, at på ENG rekrutteres der pt. stort set ikke danske kandidater. 

Stillingerne slåes bredt op. Der kommer over mange ansøgninger, men der er stort set 

ikke danske ansøgere iblandt. 

 

ENG’s strategi fokuserer på 7 tekniske søjler. Der er nogle af disse områder (søjler) 

som er nært relateret til det øvrige ST. På hvert af de 7 områder er der masser af plads  

til både science delen og den tekniske del, dog skal det sikres,  at det ikke er det sam-

me der laves flere steder. 

 

I forhold til hver af civilinginøruddannelserne bliver der koblet et antal medarbejdere 

som er  fagligt dybe. 

 

TST bemærkede, at ST skal have en stærk profil indenfor: Vedvarende energi, Sund-

hedsteknologi og Landbrugsteknologi 
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TST fokuserede på, hvordan ST på fakultsniveau kan blive bedre til at samarbejde? 

Pt. har ENG meget fokus på rekruttering, og at der ikke bliver overlap på kompeten-

cer ift. de medarbejdere der i ansat ved ST’s øvrige institutter.   

 

TST fremhævede, at der allerede er flere gode ekesempler på at der eksisterer gode 

samarbejder og gode relationer mellem medarbejderne fra ENG og fra institutterne , 

men der kan blive endnu mere. Det er pt. ikke store samarbejder, men det fungere, og 

det giver mening. Der er et stort potentiale i samarbejdet med ingeniørerne. NCN 

supplerede: Det er en vigtig pointe, at ST i dag mangler teknologidelen på ST. En æn-

dring på det punkt vil formentligt betyde, at der bliver der langt flere også eksterne 

samarbejder/eksterne relationer/interdisciplinære centre mv., som ST kan byde ind 

på. 

 

CS frremhævede, at ASE har opmærksomhed på rekruttering. Der skal samlet set bli-

ve  flere som læser diplom-, civil- og science. Det kræver markedsføring også i andre 

regioner. De forskllige veje skal markedsføres (diplom plus civil 3½ år plus 3 år eller 

civil 5 år). Det skal beskrives, hvordan de to veje profileres i forhold til hinanden. 

Hvad brander diploming uddannelsen og hvad brander civilbachelorudannelsen? 

I forhold til rekruttering understregede CS, at det er særligt  interessant, hvis ST kan 

tiltrække nogen af dem der i dag slet ikke overvejer ingeniørvejen. 

 

I forhold til international rekruttering er erfaringen, at det primært virker på civilin-

geniørdelen. 

 

Tallene viser, at der  nogle studerende der vælger at læse til civilingeniørdelen et an-

det sted  - dem skal ST prøve at fastholde bl.a. ved nye uddannelser. Diplomingeniør-

uddannelserne peger både ud mod erhvervslivet men også op mod civilingeniørud-

dannelserne. 

 

CS understregede, at der i  dag er der mange samarbejder mellem  medarbejdere fra 

hhv. ASE og institutterne. 

 

Diplomingeniøruddannelserne skal udvikles både i Aarhus og Herning, og ST skal 

kunne udbyde nye uddannelser på områder, hvor der er udtrykt behov hos virksom-

hederne i Region Midtjylland 

 

7.   Entreprenørship ved Rajiv Basaiawmoit  

Rajiv Basaiawmoit (RB), Head of Open Innovation, gav en kort præsentation af sit 

arbejde omkring entreprenørship på AU.  

 

RB underviser på flere entrepreneurship kurser.  Der er pt 3 forskellige kurser på ST. 

et på dalalogi, et på Engineering og et på iNANO.Hertil kommer en summerschool 

hvor de studerende arbejder effektivt og komprimeret i 3 uger  
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RB gennemgik de forskellige step i undervisningen og redegjorde for, hvad det er RB 

kan tilbyde til institutterne, og hvad det forudsætter af bemanding på det enkelte in-

stitut.  

 

Det blev besluttet, at RB sender de slides han viste på mødet til alle medlemmerne af 

fakultetsledelsen sammen med den strategi  for området, som RB har udarbejdet. Al-

le medlemmer af fakultetsledelsen blev opfordret til at kontakt RB i forhold til frem-

tidigt samarbejde.   

 

8.   Strategiplan - Det Administrative Center v. NDH  

Punktet blev udskudt pga. tidspres. 

 

9.   Biblioteker (bilag)  

Lukket punkt.  

 

10.  Digitaliseringsstrategi (bilag)     

Digitaliseringsstrategien har været sendt i høring på fakultetet (institutter/centre, 

Akademisk Råd og eScience-udvalget). På baggrund af denne høring er der udarbej-

det et udkast til et opsamlende høringssvar fra fakultetet. Fakultetsledelsen har haft  

mulighed for at kommentere skriftligt på udkastet.  

 

Der var ingen bemærkninger. 

        

11.  Meddelelser 

        a. Logoer og web (bilag) 

Logoer: AU’s design er blevet justeret, og der er blevet flere logovarianter at vælge 

imellem. Beslutningen om, hvilke der skal bruges og hvordan, er blevet flyttet til de-

kanerne. Dekanatet har vedtaget en logopolitik for ST , der angiver den lokale brug af 

logoer. Politikken er klar til implementering og dækker hele fakultetet. Den bliver lagt 

ud på medarbejdere.au.dk og formidlet vias ST’s interne kanaler 

 

Web: Dekanatet har 20. september besluttet at webdomæner som udgangspunkt skal 

høre under det insti-tut/center, domænets ejer tilhører.  Det er en praksis der i forve-

jen gælder ved alle nye domæner. Be-slutningen gælder derfor omkring 100 domæ-

ner, der er oprettet førend den nuværende praksis blev indført. Beslutningen berører 

institutternes webredaktører. ST KOM formidler det til dem. 

 

12.  Eventuel 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 


