Institutforum 4. december 2017
Til stede: Lars H. Andersen, Peter Balling, Frank Grundahl, Lotte Holmegaard, Nikolaj Thomas Zinner,
Niels Jakob Søe Loft, Nikolaj Jørgensen, Ulrik Ingerslev Uggerhøj, Katrine Vasegaard
Afbud: Martha Scheffler
Referent: Katrine Vasegaard
Tid og sted: Mandag den 4. december 2017 kl. 10:15-11:15 i lokale 1520-731
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Budget/økonomi (Lars)
3) Status på stillingsopslag (Lars)
4) AC-TAP (Lars)
5) Udvalg på IFA (Lars/Katrine)
6) Akademisk Råd, herunder professoratpolitik (Peter)
7) Alumnenetværk (Peter)
8) 8 normer ifm. ansættelse (Lars)
9) Evt.
Referat:
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2) Budget/økonomi
Lars H. Andersen informerede om, at IFA og ST har en god økonomi, hvilket har medført, at der
er blevet uddelt ekstra penge til forskningsgrupperne, mekanikværkstedet og
elektronikværkstedet efter ansøgning. Stort set alle har fået bevilget de midler, de har ansøgt
om. I forhold til budgettet for de næste fire år er alle for indeværende kendte informationer
vedr. kommende stillinger og bevillinger taget med i budgettet.
3) Status på stillingsopslag
Hvad angår situationen ifm. stillingsopslag informerede Lars om, at den foretrukne kandidat til
stillingen i halvledersyntese har afslået IFA’s tilbud, nr. 2 på listen har fået et andet job, og nr. 3
ikke ønskes tilbudt stillingen. Derfor er der ikke blevet ansat nogen endnu.
Det er blevet godkendt, at IFA kan ansætte en udenlandsk professor i materialefysik, hvis denne
accepterer IFA’s tilbud.
I forhold til stillingen som MSO professor i satsning på ny ”outreach & teaching” teknologi er der
en afklaring på vej om, hvem der tilbydes stillingen.
Stillingen som videnskabelig koordinator slås op, da Lotte Holmegaard stopper i stillingen pr. 1.
februar 2018.
4) AC-TAP
Lars orienterede om, at der blandt forskningsgrupperne har været 4-6 ønsker om en TAP-stilling.
Et udvalg har behandlet ansøgningerne, som skal besluttes på Institutledelsesmødet 7.
december. Der er i udvalgets anbefalinger taget hensyn til, at en AC-TAP-stilling i runde tal koster
det samme som en lektor, og hvilke konsekvenser det måtte have.

5) Udvalg på IFA
Der er mange udvalg på IFA, og nogle skal der være, og andre vælger vi at have. Det blev
foreslået, at der kommer ét ekstra medlem med i Erhvervsudvalget. Det er sandsynligt, at
Institutledelsen vælges på ny til sommer, når stillingen som institutleder slås op.
Udvalgsstrukturen drøftes på Institutledelsesmødet 7. december.
6) Akademisk Råd, herunder professoratpolitik
Peter Balling har som fungerende formand for Akademisk Råd ST været til foretræde hos AU’s
bestyrelse sammen med de øvrige formænd for de akademiske råd. På mødet var temaerne
ledelse, AU’s dannelsesopgave, forskningsbaseret undervisning og ansættelsespolitik ift.
rekruttering og karriereveje (se vedlagte bilag).
I forhold til professoratpolitik blev det fremhævet, at flere professorer vil gøre systemet mere
sammenligneligt med f.eks. USA, det ville ikke koste så meget mere, og man kunne have en
tenure-track-lignende ordning for lektorer. Dette vil kræve en lovændring, men AU’s bestyrelse
var positive over for idéen.
7) Alumnenetværk
Peter Balling orienterede om, at alumnenetværket hører under Erhvervsudvalget. Der har været
et alumnearrangement i marts 2017, og siden er LinkedIn-gruppen med alumner vokset. Der
kommer et nyt arrangement 5. april 2018, hvor ST sender et brev til alle alumner i e-Boks. Det er
IFA, der skal stå for det faglige indhold på dagen, hvor der skal være et klart formål og ”hvad-erder-i-det-for-mig” for deltagerne. Der vil blive udpeget en VIP-tovholder for dagen. Mette
Alstrup Lie er den administrative tovholder. Der vil evt. blive nedsat en styregruppe ift. de
eksterne alumnes behov for indhold på dagen.
8) 8 normer ifm. ansættelse
Lars indledte med at forklare, at intensionen i udkastet til de AU-regler for ansættelse, der har
været til høring, er, at få ansat dygtige folk og sikre en fair ansættelsesproces. Institutforum
drøftede, at kravet til udlandsophold burde blødes op, da det kan frasortere egnede kandidater,
herunder særligt kvinder. Det blev fremhævet, at regler på området udtrykker mistillid til de folk,
der ansætter, og at det burde være retningslinjer i stedet for regler.
9) Evt.
Ulrik Uggerhøj orienterede om, at der fra august 2018 vil være et karakterkrav på 7 i gennemsnit
og i matematik for at kunne læse fysik. Der vil den 7. april 2018 være mulighed for dem, der ikke
lever op til dette, om at tage en studieegnethedstest og høre om fysikstudiet for at
forventningsafstemme.
Institutforum drøftede fordele og ulemper ved at have kendte eksamensdatoer helt fra
studiestart, som der er på KU. Det er rart for de studerende ift. deres planlægning, men det kan
på den anden side også forhindre forskellige fagkombinationer. Det kan evt. gøres på
bachelorniveau. Ulrik vil vende det med uddannelseschefen på ST.
Det blev aftalt, at man skal melde til Lars eller Peter, hvis der er forslag til temaer til næste møde.

