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Da dekanen var blevet forsinket på grund af et andet vigtigt møde, blev 
mødet indledt med behandling af punkt 5 under ledelse af prodekan Jes 
Madsen. 
 
Dekanen bød velkommen til Lars Birkedal, der tiltrådte som institutleder 
for Institut for Datalogi d. 1. juli 2014.  
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Afrapporteringen fra arbejdsgrupperne – fundraising og erhvervssamar-
bejde har måttet udskydes endnu en gang, da dekanen ønskede god tid til 
at orientere om universitetsledelsens udmelding d. 15. august 2014 vedr. 
problemanalysen. Afrapporteringen vil blive indpasset i de kommende 
møder. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2. Opfølgning 
2.a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

 Stillingsstruktur 2013, ST politik for VIP karriereveje og Tenure 
Track 

Den generelle udrulning er som tidligere nævnt udskudt til senere. Udrul-
ning må afvente beslutninger i forbindelse med problemanalysen  
 

  Institutlederdag d. 10. sep. 2014 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mogens Nielsen, Kurt Nielsen 
og Thomas Toftegaard, som allerede er gået i gang med at udarbejde pro-
gram. Forslag til indhold kan sendes til medlemmerne af gruppen. 
 
Ad 3. Økonomi 
3.a FC 2 (bilag) 
Dekanen orienterede. ST vil i dag fremsende en samlet FC2 til universitets-
ledelsen med dekankommentarer tilknyttet. Dekanen takkede institut- og 
centerlederen for deres samarbejde omkring dette. 
 
Dekanen gennemgik fakultetets økonomi ved forecast 2 (FC2). Forvent-
ningen til årets resultat for ST ved FC2 viste et underskud på 23 mio. kr., 
hvilket er i overensstemmelse med budgettet på -23 mio. kr.  Det er dog 
stadig således, at der stadig skal arbejdes på institutterne for at nå i mål 
med dette resultat. 
 
Optimismen i forhold til den forventede indtjening på institutternes- og 
centres har været for høj, og det har derfor været nødvendigt at nedjuste-
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rede denne ved FC2. Nedjusteringen betyder, at niveauet for indtjeningen, 
som fremgik af ST budget er fastholdt. Dekanen opfordrede til, at institut- 
og centerlederne fortsat holder fokus på at nå det fastlagte resultat for 
2014. 
 
 Ad 4 Personale 
4.a Bedømmelsesudvalg ifm. post doc´s 
I forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg for stillinger på ad-
junktniveau (post doc, forsker, adjunkt) bliver der ikke stillet krav til op-
lysninger om bedømmerne, som det ellers er tilfældet for stillinger på se-
niorforsker/lektor og professorniveau.   
 
Proceduren for nedsættelse af bedømmelsesudvalg er, at Akademisk Råd 
får forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalg til høring. Det er op-
levelsen, at rådet i stigende omfang efterlyser samme oplysninger for de 
foreslåede bedømmere ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg på ad-
junktniveau, som ved seniorforsker/lektor/professorniveauet.   
 
Det blev besluttet, at det fremadrettet er de samme oplysninger der skal 
foreligge for forslag til bedømmere ved post doc/forsker/adjunkt-stillinger 
som ved øvrige VIP-stillinger, nemlig; 
 
”Navn, titel, arbejdssted, e-mail adresse samt land 

 Begrundelse for valg af medlemmet til udvalget: (ca. 5 linjer omkring 
baggrund, ekspertiseområder, internationalt niveau indenfor eget felt) 

 Samlet antal publikationer samt H-indeks 

 Information om, hvorvidt udvalgsmedlemmer har eller har haft fælles 
publikationer eller projekter med nogle af ansøgerne. Hvis dette er til-
fældet redegøres for, hvilken type projekter samt hvornår. 

 Ved internt medlem: Bekræft venligst, at medlemmet ikke er en del af 
ledelsesstrengen på instituttet. 

 Ved eksternt medlem: Bekræft venligst, at medlemmet er uafhængigt 
af instituttet” 
 

Det blev endvidere besluttet, at det skal beskrives tydeligere, hvem der del-
tager i ledelsesstrengen, således at det fremgår om fx en sektionsleder kan 
være det interne medlem af et bedømmelsesudvalg.  
 
4.b Rekruttering 
Dekanen takkede for de indsendte forslag til rekrutteringsplaner. Planerne 
vil af hensyn til sammenhængen mellem rekrutteringsplanerne og økono-
mien blive drøftet i forbindelse med forecast 3 drøftelserne i efteråret, hvor 
også de rullende budgetter for 2015-2018 indgår.  
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Dekanen lagde vægt på, at der bør være færre akutte sager og mere lang-
sigtet planlægning. Vi skal have fokus på kvalitet. Der bør være brede op-
slag med international annoncering og der skal være tid til både en længe-
re ansøgningsperiode og bedømmelse.  
 
Der var på mødet en drøftelse af behovet for at fastætte yderligere mål for 
kvalitet udover de mål, som ligger i A, B, C kriterierne for faste VIP-
stillinger. Ligesom det blev nævnt, at der kan være behov for yderligere 
drøftelser i kredsen af, hvad der skal til for at rekruttere og fastholde de 
bedste kandidater i VIP-stillingerne.  
 
Ad 5 Udviklingskontrakten (bilag) 
Ministeriet havde indkaldt forslag til udviklingskontrakt for universitetet i 
perioden 2015-2017. Universitetet er blevet bedt om indspil både til fast-
læggelse af udviklingskontraktens indikatorer i forhold til de pligtige mål 
og forslag til 3-5 selvvalgte mål. Indkaldelsen var blevet sendt i begyndel-
sen af juli måned med en kort svarfrist. Universitetet havde forsøgt at få 
forlænget fristen for at give bedre mulighed for inddragelse, men det var 
ikke lykkedes. På ST har Akademisk råd og Studienævnene fået tilsendt 
høringen. Der vil på baggrund af deres og institutlederkredsens indspil bli-
ve udarbejdet et samlet svar fra ST. 
 
Der var på mødet enighed om, at der bør være sammenhæng mellem de 
indikatorer og selvvalgte mål, som universitetet foreslår skal indgå i kon-
trakten, og de allerede fastlagte indikatorer i relation til universitetets, fa-
kulteternes og institutterne strategi og handleplaner.  
 
Med dette udgangspunkt blev det besluttet at foreslå følgende selvvalgte 
mål: 
 
Forskning: 

 Forskningsproduktion målt ved BFI-publikationspoint (allerede eksi-
sterende indikator)  

 Tiltrækning af eksterne midler (allerede eksisterende indikator)  
 

Videnudveksling: 

 Det økonomiske omfang af samarbejdsaftaler med private og offentlige 
virksomheder (eksisterende indikator i UK, mål 7, målt ved omfang af 
nye, årlige samarbejdsaftaler samt det økonomiske omfang af myndig-
hedsbetjening) 

 
Derudover blev det foreslået fra institutlederkredsen, at der sættes fokus 
på: 
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Forudsætninger: 

 Forøget medarbejdertrivsel (psykisk APV) 
 
Denne parameter er meget vigtig – ikke mindst set i lyset af nuværende 
proces med problemanalysen – men vurderes som værende meget svært 
kvantificerbar.  
 
På mødet blev der orienteret om drøftelserne i Uddannelsesbåndet vedr. 
indikatorer for de pligtige mål, og der var bred tilslutning til de foreslåede 
indikatorer. Dog er der to af de foreslåede indikatorer, hvor institutleder-
kredsen havde kommentarer; 
 
”Bedre kvalitet i uddannelserne”, hvor uddannelsesbåndet foreslår, at ”til-
bud om pædagogisk kompetenceudvikling” anvendes som den ene af indi-
katorerne. Vurdering var, at det er umiddelbart en fornuftig indikator, som 
viser vores indsats for at forbedre kvaliteten i undervisningen, men i over-
vejelserne om valg af denne indikator bør indgå, at der ligger her en øko-
nomisk udfordring – der er grænser for hvor meget vi har råd til at sætte i 
værk. For ST er det desuden helt centralt, at der bliver tale om en fagnær 
og fagstyret kompetenceudvikling. 
 
”Bedre sammenhæng og samarbejde”, hvor uddannelsesbåndet foreslår, at 
der opgøres på ”antal optagne på Kandidat, Master/MBA på baggrund af 
en professionsbachelor eller en bachelor fra andre danske uddannelsesin-
stitutioner”.  Denne parameter vil ST ikke kunne levere de store bidrag til 
eftersom det primære input hertil er fra diplomingeniøruddannelserne fra 
ASE. 
 
Endelig var det holdningen i institutlederkredsen, at det for de pligtige 
mål, hvor universitetet ikke allerede har en indikator, bør overvejes at 
etablere let-målbare indikatorer. 
 
Ad 6. Den interne problemanalyse på AU  
Dekanen orienterede om den kommende udmelding fra universitetsledel-
sen. Der vil være en åben høringsproces om universitetsledelsens forslag til 
beslutninger, hvor alle medarbejdere kan indsende høringssvar frem til fri-
sten d. 19. september 2014. På institutledermødet d. 25. september vil de 
indkomne høringssvar og et udkast til en overordnet handleplan for ST 
blive drøftet. 
 
Ad 7. Biblioteksservices i relation til PURE ved KNI (bilag) 
Punktet blev udskudt til næste møde. 
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Ad 8. Meddelelser:  
- 
 
Ad 9. Eventuelt 
- 


