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                                                                                                                                       REFERAT 

 
Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 19. maj 2016 kl: 12.30 – 16.30                          
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 7 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK),  

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Niels O. Nygaard (NON), Lars Birkedal (LB), Klaus  

Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), Michelle Williams (MW),  

Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Søren Rud Keiding (SRK), Tom V.  

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

Afbud: Thomas S. Toftegaard (TST), Lars H. Andersen (LHA), Conni Simonsen (CSI), Kurt Nielsen (KNI),  
Hans Brix (HX), Niels Halberg (NH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1.   Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2.   Opfølgning: 

      a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3.   Økonomi 

      a. Økonomirapport 1 (bilag) 

      b. Status på ST Budgetplan 2017 – 2019 

      c. Ledermøde d. 30-31. maj 2016 

4.   ST Strategi (bilag) 

5.   Drøftelse af resultaterne af den psykiske APV ved CSJ,    

      ESK og BS 

6.   Søgekomite 

      a. Oplæg v. LB om erfaringer med brug af Søgekomité 

      b. Samlet drøftelse 

 

Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

 7.   Nyt fra prodekanerne  

        a. Teoretiske øvelser og kursusevaluering v. TVM  

        b. Nyt om virksomhedssamarbejder og FORSK2025 v.      

            SRK     

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Referat fra fakultetsledelsesmødet d. 28. april 2016 blev godkendt 

 

2.  Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

NCN gav følgende orientering: 

 Inspirationsbesøg => der arbejdes på program.  

 Søgekomité => behandles d. 19. maj 2016 

 Nyt punkt. På sidste fakultetsledelsesmøde fremlagde TST aftalesæt til brug 

for ST’s forskeres Spin-out virksomheder. Fakultetsledelsen besluttede, at der 

mangler aftaler omkring leje af lokaler, laboratorier mv. for at gøre aftalesæt-

tet komplet. Behandles senere. 

 

3.   Økonomi 

a. Økonomirapport 1 (bilag) 

NCN gennemgik hvad der er sket fra budgetlægning frem til økonomirapport 1. Der 

er en lidt øget uddannelsesindtægt, beløbet hæves  med 5,3 mio.kr.. Til gengæld er 

der en nedjustering ift. eksterne  tilskud. på 95,0 mio. ift. budgettet. Nedjusteringen 

bygger på erfaringerne fra de tidligere år. Det forhold at ST er udfordret i forhold til 

eksterne indtægter pt. betyder, at det er nødvendigt at bruge af de u-forbrugte midler. 

Det er udtryk for budgetudjævning og at der er en vis robusthed i økonomien. Det er 

vigtigt at have denne opsparingsmulighed, og at bruge den, når det er nødvendigt.  

 

Der var ingen kommentarer til økonomirapport 1. 

 

b. Status på ST Budgetplan 2017 – 2019 

NCN orienterede om status. ST’ indleverede sit første indspil til besparelser til uni-

versitetsledelsen d. 11.april 2016. Efterfølgende har ST medio maj2016 indleveret et 

revideret indspil baseret på tilbagemelding fra Universitetsledelsen. Begge indspil er 

udarbejdet på basis af drøftelser i fakultetsledelsen. Den videre proces er fortsat, at de 

samlede planer for AU vil blive fremlagt for AU bestyrelsen på møde 14.06.16, hvoref-

ter planerne bliver offentliggjort. 

 

NCN pointerede, at der er behov for at ST har massiv fokus på indtjening. Det bety-

der, at der på institutterne skal være opmærksomhed på ansøgninger og succesrater. 

I den sammenhæng er ReApp er et vigtigt redskab. Der er nedsat en arbejdsgruppe 

bestående af primært sekretariatsledere og økonomer som kigger nærmere på, hvor 
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når og hvem der skal gøre hvad (ansvarsfordeling) i forhold til opdatering af ReApp. 

Der er 2.500 projekter i ReApp. Udspil fra arbejdsgruppen bliver forelagt fakultetsle-

delsen. 

 

Et andet vigtigt fokuspunkt på ST er planlægning af kommende vækstlag. Der skal  

bruges Søgekomite og AUFF startpakker i forbindelse med ansættelser. 

 

Fakultetsledelsen besluttede hovedprincipper for medfinansiering af DG-ansøgninger 

i forbindelse med ansøgningsrunden i 2016. Principperne er efterfølgende udsendt.  

JESM pointerede, at institutterne skal være opmærksomme på, at indlejring kan give 

betydelige bindinger for instituttets økonomi, og rådede derfor institutlederne til ikke 

at fastlægge for snævre rammer fra starten, men i stedet være åben for forhandling.  

 

 c. Ledermøde d. 30-31. maj 2016  

NCN orienterede om, at der på Ledermødet d. 30 – 31. maj bliver fokus på følgende  

to overordnede temaer: Studiefremdrift og Ekstern forskningsfinansiering.  

 

4.   ST Strategi (bilag) 

Dekanatet har på baggrund af institutternes strategiplaner og tidligere drøftelser i fa-

kultetsledelsen udarbejdet udkast til ST strategi. 

 

Fakultetsledelsen havde følgende overordene bemærkninger: 

 Overordnet fint og et fantastisk redskab at have ift. at få eksponeret hvad ST 

står for  

 Overvej om der bør stå mere om ingeniørområdet og hvordan det er koblet til 

institutterne 

 Mere fokus på ”de store linjer” 

 Billederne skal dække alle lokaliteter på ST. Forsiden skal være et billede fra 

ST 

 Der bør være mere fokus på, hvad det er der gør ST særlige 

 Er for lang overvej om nogle afsnit/grafik kan indsættes som bilag i stedet 

 Det er et dokument som skal ramme mange målgrupper.  

 

Det blev besluttet, at alle institutter/centre senest d. 24. maj indsender 8 linjer som 

beskriver instituttets/centerets særkende og flagskibe. Fakultetsledelsens yderligere 

bemærkninger til udkast til ST strategi sendes til MFL/NCN inden for samme frist. 

 

Den videre proces er, at umiddelbart efter d. 24. maj sendes et revideret udkast til ST 

strategi til høring i Akademisk Råd, FSU, institutterne herunder institutforum og 

LSU samt Advisory Board. Det forventes at fakultetsledelsen endeligt kan godkende 

og beslutte ST strategi på det sidste fakultetsledelsesmøde inden sommerferien d. 30. 

juni. 
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NCN opfordrede til, at institutterne/centrene bruger deres strategi aktivt, når den har 

været igennem instituttets/centerets SU system.  

 

5.   Drøftelse af resultaterne af den psykiske APV ved CSJ, ESK og BS 

Fakultetsledelsen havde en drøftelse i grupper af følgende overordnede temaer: 

 Ensomhed og fremtiden 

 Stress og privatliv 

 Sprog, omgangsformer, vold og mobning 

 Daglig ledelse, arbejdsopgaver og anerkendelse 

 

Der var følgende overordnede bemærkninger til hvert punkt. 

 

Ensomhed og fremtiden: 

Der er ingen sammenhæng mellem de to punkter. Ensomhed skal håndteres lokalt, 

men der kan godt arbejdes med det på fakultetsniveau, for der er erfaringer på nogle 

institutter som godt kan deles. Hvad har man gjort og hvorfor har det virket? 

Ift. fremtidsudsigter er den største udfordring, at mange oplever, at de går længe in-

den de opnår en fastansættelse. Der bør arbejdes med karrierevejledning, bl.a. udar-

bejdelse af klare vejledninger, så det bliver tydeligt, hvad der skal til for at blive fast 

ansat. Her er der basis for samarbejde på tværs af institutterne.  

 

Stress og privatliv: 

Stress er et stigende problem i hele samfundet. På ST føler mange Vip sig pressede ift. 

at få bevillinger hjem. Ansøgninger er en stressfaktor. Det er afgørende, at de opgaver 

det videnskabelige personale varetager er a-lignet med deres interesser. De skal ar-

bejde med det, de er gode til og skærmes for andre opgaver. Det er vanskeligt at sikre 

at vip kan arbejde mindre, også af hensyn til den nationale og internationale konkur-

rence, men vi kan sikre, at de laver det, de synes er sjovt og det rigtige for dem. 

 

Sprog, omgangsformer, vold og mobning: 

Ift. vold og mobning er der nultolerance. Løsninger skal indeholde generelle state-

ments og være rettet til alle medarbejdergrupper. Anonymitet er vigtig. Det skal være 

klart, hvem man kan gå til, hvis men fx har været udsat for mobning. 

 

Daglig ledelse, arbejdsopgaver og anerkendelse 

Det skal være klart, hvem der er leder, men der er ikke nødvendigvis brug for/ønsker 

om en mere synlig ledelse. Dog var der enighed om, at ledelsen generelt godt kan bli-

ve mere synlig ift. udenlandske post docs. 

Ift. anerkendelse er det vigtigt, at der både skal være anerkendelse fra den daglige le-

der, men også internt kollegerne imellem. ENVS har et ”Succesudvalg” som sørger for 

at gøre en succes synlig – fx når en medarbejder har gjort noget godt.   

Anerkendelse skal ikke alene tænkes, som når en ansat har gjort noget stort, det er 

også når en ansat har gjort en ekstraordinær indsats – fx når en ph.d. har skrevet sin  
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første artikel. Der er for få der bliver forfremmet til fx professor, det har formentligt 

betydning ift. om man føler sig anerkendt. Manglende anerkendelse kan også have en 

sammenhæng med løn. Generelt skal vi blive bedre til at anerkende hinanden, og her 

bør lederne gå foran. Der er en stor medarbejdergruppe hvis artikler aldrig kommer i 

Nature, og det er vigtigt, at de også trækkes med ind i en succes. AU har udviklet sig 

ift. det kollegiale samvær, men det skal ikke forhindre os i at blive bedre. Det skal 

markedsføres, at AU er blevet bedre ift. arbejdsmiljøet. Der er generelt en stor kon-

kurrencementalitet på ST, men det er vigtigt at huske, også at anerkende de medar-

bejdere der gør noget for fællesskabet. 

 

6.   Søgekomite 

a. Oplæg v. LB om erfaringer med brug af Søgekomité  

Lars Birkedal orienterede om de erfaringer Computer Science (CS) har omkring brug 

af Søgekomite. 

 

For de sidste tre ansøgningsrunder ift. VIP ny-ansættelser har der været hhv. 80, 83 

og 145 ansøgere. Det er en forbedring og der er mange gode ansøgninger imellem. 

 

Mange af de initiativer der er taget på CS er inspireret af udlandet som fx: 

 Brede opslag 

 Ansøgningsfrist er aligned med ansøgningsfrist i US. Deadline på CS er 15. ja-

nuar 

 Opslag annonceres fra ca. 1. september dvs. lang tid inden ansøgningsfristen 

 Annoncering sker også i udlandet 

 

Søgekomiteen består af 3-4 interne medlemmer. Det er typisk de yngre ikke mest se-

nior VIP der er medlemmer af søgekomiteen. Deres opgave har primært været at sør-

ge for, at der kommer gode ansøgninger. De skal være de udfarne, men de skal også 

bruge alle de andre ansatte på instituttet. 

 

Hvordan gøres det i praksis? 

 Skrive ud til ens mailingliste og samtidig skrive individuelle mails til potenti-

elle kandidater i ens netværk. Det er afgørende at forstå, at vi skal kæmpe om 

at få fat i de gode ansøgere og at vi er i konkurrence med de andre institutio-

ner om at få de gode ansøgere. Det handler om at forfølge håbet om at få fat i 

de potentielle ansøgere der kan få ansættelse de bedste steder i verden 

 Alle medarbejdere  på instituttet skal hele tiden tænke på hvor er der gode 

unge medarbejdere fx når men er ude til konferencer. Undersøge hvem er på 

markedet?  Hele tiden være opmærksom på at spotte mulige lovenden em-

ner/kandidater. Fx kan man ved at kigge på hjemmesiden for nogle af top 

universiteterne i US aflæse at hvis det er anført at der afholdes  et ”Special 

seminar, er forklaringen, at der er en der er til ”samtale”/interview. De rigtig  
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gode ansøgere fra Europa vil også søge mod USA. Der findes også lister hvor 

man kan se, hvem er shortlistet på Standford 

 Vi bør blive bedre og langt mere professionelle ift. ”Recommendation letters”. 

 

Brug af Søgekomite er et element men det handler om at skabe bevågenhed omkring 

det forhold, at det er en fælles opgave for instituttet at der kommer gode ansøgninger. 

Alle skal have det fokus kontinuerligt – det skal være en del af de ansatte VIP’s mind 

set.  

 

På CS er der gode erfaringer med brede opslag, endda nogle med flere stillingskatego-

rier og med flere stillinger. Ideen er ikke at have tre forskellige opslag i løbet af året. 

Nogle ansøgninger er ikke kommet pga. søgekomiteens arbejde,  men pga. at der har 

været et bredt opslag 

 

b. Samlet drøftelse 

NCN pointerede, at det er afgørende at få identificeret de rigtige kandidater og få dem 

ansat. Brug af søgekomite har det også det formål at få identificeret, hvad er det in-

ternationale niveau.  

 

Der er ingen VIP der ikke går til internationale konferencer. Det er en kultur at være 

opmærksom på og spotte – who is on the market? 

 

LB understregede, at når der bevist stiles efter de bedste segmenter, risikere man, at 

få et nej i forbindelse med selve ansættelsen, hvilket er ærgerligt, da der skal bruges 

meget tid på processen. Det kan godt opleves som spildt arbejde.  I de situationer har 

CS dog gode erfaringer med at tilknytte de pågældende til instituttet som eksterne. 

 

JESM understregede, at medlemmer af søgekomiteer som taler med potentielle ansø-

gere i fortrolighed, ikke samtidig kan være en del af bedømmelsesudvalg pga. habili-

tet. Men de kan godt sidde i ansættelsesudvalg. 

 

Søgekomiteer er obligatoriske på KU ved ansættelse af fast VIP. 

 

Fakultetsledelsen besluttede, at der ikke er behov for udarbejdelse af en egentlig vej-

ledning om søgekomite. De slides LB viste bliver sendt til medlemmerne af fakultets-

ledelsen.  

 

 7.   Nyt fra prodekanerne  

 a. Teoretiske øvelser og kursusevaluering v. TVM  

TVM orienterede om, at Universitetsledelsen, i forbindelse med de løbende bestræ-

belser på at understøtte kvalitetsudviklingen af uddannelser, har igangsat udvikling 

af et modul i Blackboard til afvikling af undervisningsevalueringer. Modulet vil blive  
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fuldt implementeret efter Q2 i efteråret. Med det nye system, sker der en bevægelse  

fra årlige evalueringer af et kursus til evaluering hvert 2. eller 3 år. Det diskuteres 

derfor på ST, om der skal gøres noget og i givet fald hvad, i de år hvor der ikke er den 

store evaluering. Evalueringerne laves en af de sidste undervisningsgange. Der kom-

mer besked ud med nærmere information. 

 

Universitetets ledelsen har besluttet, at undervisningsevalueringsmodulet alene skal 

anvendes til evaluering af undervisningen. Det betyder bl.a., at det ikke er muligt, at 

evaluere den enkelte ”teaching assistant”/instruktor, men TVM pointerede, at der ved 

ST arbejdes der på en løsning af dette.  

 

b. Nyt om virksomhedssamarbejder og FORSK2025 v. SRK 

SRK orienterede om, at AU er ved at indgå virksomhedssamarbejde med Novo. Sam-

arbejdet omfatter bl.a. erhvervs ph.d. hvorfor der bliver sendt en mail rundt med be-

sked om ansøgningsfrist og en template for ansøgningen.  

 

Der arbejdes i øvrigt på at skabe kontakt til flere store virksomheder med henblik på 

at indgå samarbejder. Lægemiddelindustrien som branche generelt vist stor interesse 

for AU.  

 

I forhold til Forsk2025 er status at ansøgningerne formentligt sendt videre under de 

fælles overskrifter. AU laver ikke en fælles prioritering. 

  

8. Eventuelt 

NCN orienterede om, at han er blevet spurgt om godkendelse af budgetter til Grund-

forskningsfondens 9. ansøgningsrunde for Centres of Excellence. MFL sender en mail 

ud med besked om proceduren.  

 

CSJ orienterede om, at Villum Research Station har udarbejdet en årsrapport som 

beskriver de mange spændende aktiviteter der foregår ved stationen. 

 

JESM orienterede om, at han d.1. juni deltager på et møde i Foulum sammen med 

Hanne Vester Rasmussen med det formål at orientere om karrierevejene ved ST for 

det videnskabelige personale. (Videnskabelig assistent, post doc, adjunkt eller for-

sker). JESM vil orientere om og drøfte karrieremulighederne ved ST, mens HVR giver 

en kort introduktion til stillingsstrukturen og reglerne om opslag samt tidsbegrænset 

ansættelse.  

 

NDH orienterede om, at der er lavet en tilfredshedsundersøgelsen fra IT-helpdesk  i 

bygning 1521. Der er 300 besvarelser hvoraf alene 5 er sure, så der er ingen tvivl om, 

at medarbejderne har gjort en rigtig god indsats. 

 

 


