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1. Meddelelser 

 Der har været afholdt årligt møde med formænd for alle IFAs udvalg. På mødet redegjorde 
formændene for årets arbejde samt planer for det nye år. Referat fra mødet er på vej. 

 På given foranledning besluttedes det at drøfte procedure for automatiske løntillæg til 
postdoc på næste VIP-frokost møde. 

 Samarbejde med iNANO vil blive drøftet i januar i de respektive ledelser. 

 På Fakultetsledelsesmødet blev givet en orientering om færdiggørelsesprocenterne ved ST: 
hvor mange måneder der overskrides studietid ved kandidatuddannelsen og hvor mange ved 
bacheloruddannelsen? På Fakultetsbasis er det mange årsværk, der er tale om. 

 Der er indkaldt kandidater til AU priser: AUs Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris, AUs 
Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris, Æresdoktor ved Aarhus Universitet og Rigmor og 
Carl Holst-Knudsens Videnskabspris. Instituttet vil forsøge at indkalde kandidater til priserne. 

 Fakultetet har udarbejdet forslag til en ny forretningsgang ved ansættelser, forslaget er i 
høring ved institutlederne. 
 
 

2. Administrative meddelelser 

 I januar igangsættes valg til Institutforum. Dekanen har godkendt sammensætningen af 
Institutforum for den ny valgperiode, som bliver på 4 år, og 1 år for studerende. 

 Ligeledes igangsættes valg til et nyt LSU per 1. februar 2016. Valgperioden er på 2 år. 

 Høringssag: Handleplan for flere kvinder i Forskning er sendt til høring i Forskningsudvalg og 
LSU. Emnet vil ligeledes blive drøftet på næste VIP frokostmøde den 21. januar 2016.  

 
 
3. Mentorordning 

 Vi har tidligere drøftet indførelse af en mentorordning for nyansatte lektorer, og det 
besluttedes at starte i forbindelse med den sidst ansatte lektor, som Ulrik Uggerhøj tilbød at 
være mentor for.  

 
4. Status vedrørende ansættelser 

 Tenure Track stillingen er under bedømmelse og ligger hos HR. 

 Der foreligger bedømmelser til stillingen: Associate Professor in experimental opto- and 
nanomechanical physics, og der er indkaldt til ansættelsessamtaler i januar. 

 Der har været afholdt ansættelsessamtaler til stillingen som Associate Professor in theoretical 
quantum molecular physics, og en indstilling om ansættelse vil snarest blive sendt videre. 

 Der er nedsat et bedømmelsesudvalg til stillingen: Associate Professor in Semiconductor 
Synthesis.  
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https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/Managersportal/ViewVacancy.cfm;jsessionid=8c30a64b15490e9da3012e422374251a3f78?VacatureID=738420
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 Der er nedsat bedømmelsesudvalg til stillingen: Associate Professor in experimental 
molecular physics  

 
 

5.       Proces for gennemgang af uddannelsen (Ulrik) 
Ulrik orienterede om den forventede semesterordning som indføres per 1. august 2017.  Hele 
uddannelsen skal gennemgås, kurserne skal vurderes, og der skal fastsættes en mindstegrænse for 
antal studerende. Processen starter med Vejle Fjord mødet i marts 2016, og Ulrik deltager i 
programplanlægningen, hvor første dag er dedikeret til emnet.  
 
 

6.       Strategiplan  
Lars meddelte at strategiplanen nu er sendt til dekanen ved deadline den 1. december. I planen 
indgår opslag af 2 stillinger i forbindelse med SAC, samt nye stillinger i 2017 og 2018. 
  
 
 

7.       Eventuelt 

 Jørgen Christensen-Dalsgaard orienterede om SACs ansættelsesager som behandles i HR.  
 

 
      Mødet sluttede kl. 11.10 

Lars Andersen/Ruth Laursen 
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