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Fakultetsledelsesmøde d. 15. marts 2016 kl: 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 4 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Niels O. Nygaard (NON), Birgit Schiøtt (BS), 

Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Hanne Bach Clausen (HBC), Jør-

gen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Søren Keiding, Kurt Nielsen (KNI), Tom V. 

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

Afbud: Lars Birkedal (LB), Niels Halberg (NH), Thomas S. Toftegaard (TST), Klaus Lønne Ingvartsen 

(KLI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN  
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3.    Udbredelse af Labbook (bilag) 

4.    Institutionsakkreditering ved Berit Eika (bilag) 

5.    Økonomi 

a. Budgetplan 2016 – 2019 (1½-2 timer) 

b. Status vedr. strategipulje 2015/2016 

 

 

        PAUSE 

 

6.    Erfaringsudveksling omkring pressehåndtering i relation til 

         rådgivning 

         

        Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

  7.   Nyt fra prodekanerne  

        a. ”Status på ansøgninger til Innovationsfonden 2015 samt 

indsats i 2016” (bilag) 

  8.    Meddelelser  

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Referat fra fakultetsledelsesmødet d. 26. februar blev godkendt. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

Fakultetsledelsen besluttede at: 

 der skal en forespørgsel ud omkring den kombinerede studietur med fore-

spørgsel om hvilken uge (40 eller 45) institut- og centerlederne kan. 

 statistik for frafald skal på fakultetsledelsesmødet d. 7. april 

 erfaringsudveksling omkring brug af søgekomite behandles på et af de kom-

mende fakultetsledelsesmøder. Lars Birkedal vil orientere om de erfaringer 

Computer Science har i forhold til brug af Søgekomite. 

 

3. Udbredelse af Labbook (bilag) 

Søren Keiding orienterede om planen for udbredelse og forankring af datamanage-

ment-systemet AU Labbook på ST. 

 

I henhold til regelsættet for ansvarlig forskningspraksis ved AU skal der være ”spor-

barhed” i forhold til videnskabelig data (forsøgsprotokoller, forsøg/forundersøgelser, 

noter, laboratoriebøger mv)  i 5 år efter afslutning. AU Labbook kan anvendes til 

forskningsdokumentation og deling af forskningsresultater. Alle forskere på ST tilby-

des derfor adgang til systemet.  

 

NCN pointerede, at registrering af forskningsdata er vigtig. Datamanagement syste-

met AU Labbook bliver et tilbud til forskerne, som de kan vælge at bruge. Det er 

tænkt som en hjælp til den enkelte forsker. Der bliver udarbejdet materiale som sen-

des ud. Det er vigtigt at få AU Labbook startet op på ST, da der kommer større og 

større krav om registrering af forskningsdata.  

 

AU labbook er dog ikke velegnet til opbevaring af store mængder rå data. Til opbeva-

ring af rå data stiller AU IT på baggrund af henvendelse serverkapacitet til rådighed. 

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig planen for udbredelse og forankring af datamanage-

ment-systemet AU Labbook på ST. 

 

4. Institutionsakkreditering ved Berit Eika (bilag) 

Prorektor Berit Eika gav en indføring i kvalitetssikringssystemet på AU og processen 

omkring AU’s’ ansøgning om institutionsakkreditering.  

Prodekan Peder Østergaard  gav efterfølgende eksempler på spørgsmål, som dekan og 

institutledere forventes at blive mødt med. 
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AU søger om institutionsakkreditering d. 15. april 2016 og skal i den forbindelse præ-

sentere et kvalitetssystem som passer til AU – der er ikke ”one size fitt all” kvalitets-

system. Processen er sat i gang. Pt. afventer AU nedsættelse af akkrediteringspanel. 

AU forventer et udkast til afgørelse om knapt et år. Endelig afgørelse forventes dog 

først i juni 2017. I den periode kan der ikke søges om nye uddannelser. 

 

Det AU bliver vurderet på er, om universitetet har et kvalitetssikringssystem, ikke om 

universitetet har kvalitet. AU kan godt have kvalitet men et system der har proble-

mer. 

 

Udgangspunktet for kvalitetssikringssystemet på AU er det faglige møde mellem stu-

derende og undervisere med fokus på stærk faglighed, godt studiemiljø, læringsud-

bytte, involvering og motivation. 

 

Kvalitetsarbejdet er forankret i ledelsesstrengen og uddannelsesorganisationen. 

 

I forbindelse med institutionsakkreditering skal AU dokumentere, at kvalitetsarbej-

det er løbende, systematisk og ledelsesforankret. 

 

Dokumentationen sker i form af en selvevalueringsrapport, der følges op af panelbe-

søg, hvor repræsentanter for ledere, medarbejdere og studerende skal indgå i dialog 

om kvalitetssystemet. 

 

Det første panelbesøg skal rektor, prodekan og relevante institutledere være med. In-

den institutlederne deltage på panelmøderne bliver der iværksat træning.  

Første besøg er 1-3. juni og andet besøg bliver i oktober 2016.  

PØ nævnte, at eksempler på spørgsmål som panelet kunne spørge om, og som alle bør 

kunne svare på er: 

 Hvad er dit ansvar i sikring af uddannelsernes kvalitet? 

 Hvordan kan du vide om der er en høj kvalitet i uddannelse og undervisning? 

 Hvad gør du, hvis du oplever problemer med kvalitet? 

 

Pjecen: Uddannelseskvalitet – kvalitetssystemet på AU blev uddelt. Pjecen beskriver 

hvordan AU kontinuerligt arbejder med uddannelseskvalitet på alle niveauer. Pjecen 

findes elektroniks på: http://e-pages.dk/aarhusuniversitet/1360/ 

 

Præsentation, som institutlederne kan anvende, når de skal informere deres medar-

bejdere om institutionsakkreditering sendes til medlemmerne af fakultetsledelsen 

sammen med de slides BE viste i forbindelse med sin gennemgang. 

 

 

 

http://e-pages.dk/aarhusuniversitet/1360/
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5. Økonomi 

a. Budgetplan 2016 – 2019  

NCN gennemgik input fra arbejdsgruppen med forslag til både besparelser og øget 

indtjening. Der var enighed om at fortsætte drøftelserne på fakultetsledelsesmødet d. 

7. april. ST skal leverer et besparelsesforslag til universitetsledelsen d. 10. april.  

 

b.  Status vedr. strategipulje 2015/2016 

Punktet blev udskudt. 

 

6.  Erfaringsudveksling omkring pressehåndtering i relation til 

      Rådgivning 

Punktet blev udskudt  og behandles på fakultetsledelsesmødet d. 7. april 2016. 

 

 7.  Nyt fra prodekanerne  

        a. ”Status på ansøgninger til Innovationsfonden 2015 samt indsats i 

2016” (bilag) 

SRK gav en status på bevillinger fra Innovationsfonden. Med det formål at styrke ST 

prækvalificerede ansøgninger til Innovationsfonden i 2015, blev projekter registeret i 

ReAp eller ved Forskningsstøtteenheden tilbudt sparring på business case afsnittet 

ved Hans Jørgen Pedersen den 25. og 26. august 2015.  

17 projekter blev tilbudt sparring og alle takkede ja hertil.  

 

Feedback fra forskerne var: 

• sparringen var konstruktiv og særdels anvendelig 

• evnen til at sætte sig ind i projektets forskningsfelt og identificere svaghederne i 

projektet var imponerende 

• sparringen var med til at højne kvaliteten af ansøgningerne 

 

Status på ansøgninger til Innovationsfondens fase 1 og 2 er, at 9 ud af 17 projekter der 

har fået sparring er blevet bevilliget dvs. 53 %  

 

Dekanatet på ST foreslår derfor at der gøres en ekstraordinær indsats for at styrke 

ansøgninger til Innovationsfonden i 2016 igennem den 3-trins raket som er beskrevet 

nedenfor. Ansøgningsfristen til prækvalifikation ved Innovationsfonden (store pro-

jekter) er 2. maj 2016. 

 

1. Informationsmøde - 4 marts 2016 

Innovationsfonden afholder i samarbejde med FSE et informationsmødet om fon-

dens nye temaer. Målgruppen er VIP’er, der har interesse for og/eller planlægger at 

ansøge Innovationsfonden, videnskabelige koordinatorer og TAP’er, som skal yde 

støtte i ansøgningsprocessen m.fl. 
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2. ’Den gode ansøgning’ - medio/ultimo marts 2016 

Dekanatet afholder i samarbejde med Innovationsfonden en 2-timers workshop, om 

hvordan man skriver den gode ansøgning. Workshoppen planlægges afholdt tidligt i 

skriveprocessen, med henblik på at sikre alle kommer godt i gang med deres ansøg-

ning til Innovationsfonden. 

 

3. 1:1 sparring - ultimo august 

Dekanatet vil tilbyde alle prækvalificerede Innovationsfondsansøgninger 1:1 sparring. 

Sparringen planlægges tilbudt i ugen op til ansøgningsfristen, således der er den sam-

lede ansøgning der gives sparring på. Sparringspartnerne er henholdsvis Hans Jørgen 

Pedersen og Mogens Nielsen. 

 

SRK nævnte, at det overvejes at gennemføre en lignede ekstraordinær indsats for an-

søgninger til Grundforskningsfonden. 

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget om at der skal gøres en ekstraordinær ind-

sats i 2016 og tilsluttede sig 3 trins modellen. 

 

Fakultetsledelsen havde følgende overordnede bemærkninger: 

 Det er et tilbud. Informationen sendes ud via institutleder og forskningsud-

valg  

 Business Case er vigtig og ikke alle har erfaring i at lave en Business Case. 

 Der skal være kvalificerede ansøgninger også indenfor landbrugsområdet. 

 

8.  Meddelelser  

NCN orienterede om at i forhold til strategiarbejdet har institutterne fået feed back. 

Herefter er processen, at institutterne nu gør strategiarbejdet færdigt. Dekanatet skal 

ikke se det igen. 

 

Der bliver udsendt en mail med besked, om hvad institutterne skal indsende i forhold 

til at der kan laves et samlet produkt bestående af: 

 et færdigt sæt af strategier fra institutterne og  

 fakultetets strategi. 

  

9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


