REFERAT AF MØDE den 8. juni 2015 i Institutforum kl. 11.00
ved Institut for Fysik og Astronomi
Til stede:

Afbud fra:

Lars Andersen (formand), Hans Harhoff Andersen, Peter Balling, Liv Hornekær, Hans Fynbo,
Hans Kjeldsen, Frank Mikkelsen, Jacob Sherson, Nanna Ravn Rasmussen, Celia Haldan Voetmann og Malte Tichy.
Niels Hertel, Christian Andersen og Laurits Støvring Andreasen

Observatører:

Ruth Laursen, Ulrik Uggerhøj

Referent:

Ruth Laursen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Meddelelser fra institutleder
 I ST er der fokus på tværfaglige programmer: Grand Challenges og Growth Technologies, hvor der
kan søges penge indenfor emner som: energi, fødevarer, helbred, aldring, transport, landbrug,
vand og datasikkerhed.
 ST er i gang med at formalisere rammerne omkring erhvervsudvalg og forskningsudvalg.
 Den 9. juni afholder AUs ledelse et seminar på Sandbjerg, hvor internationalisering og rekruttering
skal drøftes.
 ISA har tegnet en kontrakt med ESS (European Spallation Source) om et nyt projekt hvor IFA skal
bygge og konstruere en del af udstyret.
 Ligeledes pågår drøftelser med Institut for Kemi om et projekt: HEIMDAL. Dette projekt vil i givet
fald betyde arbejde for værkstederne.
 I efteråret 2015 afholdes MUS samtaler på instituttet. De vil foregå efter samme koncept som tidligere: TAP lederne holder MUS med deres respektive grupper, Institutlederen holder MUS med
Institutledelsen samt TAP lederne og postdocs, der har været ansat i længere tid. Alle VIP-er fordeles til VIP medlemmerne i Institutledelsen, som holder MUS med dem.
 IFA har søgt af puljen til infrastrukturprojekter indenfor de fire projekter SONG, ASTRID2, CERN og
Nanoline.
 I øjeblikket arbejdes på at udvælge kandidater til at søge et Niels Bohr professorat.
 Uddannelsesudvalget er i gang med en evaluering af fysikuddannelsen som et pilotprojekt i forbindelse med den kommende institutionsakkreditering.
 Der er drøftelser i gang om hvem, der skal ovetage ledelsen af Center for Scientific Computing efter Niels Egede Christensens pensionering.
 Bedømmelsesudvalget til lektoratet Associate Professorship in experimental materials/condensed
matter physics har færdiggjort arbejdet. Der har været 20 ansøgere til stillingen, som nu viderebehandles i et ansættelsesudvalg.

 Instituttet har fået ny studiekoordinator: Ann-Kirstine Jørgensen. Det er aftalt at hun arbejder på
instituttet 2 formiddage om ugen.
 Instituttets 2015 økonomi er god, og institutlederen vil se positivt på ansøgninger til relevante
projekter.

3. Strategiarbejdet
Dekanen har bedt alle institutter om at udarbejde strategiplaner, som skal være færdiggjort i løbet af
efteråret 2015. Strategierne skal indeholde såvel målsætning som visioner. Instituttets arbejde blev
skudt i gang ved VIP seminaret på Vejle Fjord i marts og et efterfølgende møde i maj måned. Der er
udarbejdet et summary fra alle gruppearbejderne på maj mødet, hvorefter to af vore co-editors:
Klaus Mølmer og Ulrik Uggerhøj vil fremlægge forslag til den videre proces; dette sker indenfor få dage.

4. Orientering fra Akademisk Råd
 I Akademisk Råd har man drøftet procedure for ansættelser. Det er vigtigt med transparens i ansættelser og en tæt forankring i institutternes faglige miljøer bl.a. gennem ansættelsesudvalg. Søgekomiteer og startpakker bør benyttes til at rekruttere stærke kandidater. Dekanen har afsat en
pulje til startpakker, ligesom der også oprettes startpakker i Aarhus Universitets Forskningsfond.
 Vedrørende ansættelser af postdocs: Akademisk Råd anbefaler at skal være en tidlig udmelding
om, hvem man vil satse på.
 Professorpolitik har været drøftet: Der er et ønske om flere professorater, som Akademisk Råd
finder et vigtigt karrieretrin, også set i et internationalt perspektiv, hvor professorstillingen er den
naturlige slutstilling. Der har været udtrykt et ønske om, at kvalificerede lektorer skal kunne søge
et professorat uden åbent opslag. Prisforskellen mellem et lektorat og et professorat er ikke stor.
 Strategiprocessen er igangsat som en bottom up proces.
 Som en opfølgning på problemanalysen er det besluttet, at ST´s organisering ændres, og der vil
foregå nedskæringer i enkelte afdelinger, som også udmeldt fra dekanatet i Nyhedsbrev.
 Akademisk råd har drøftet ansvarlig forskningspraksis. Opmærksomheden henledes på de nye lokale og nationale retningslinjer, som kan findes via
http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/
 Dekanen fokuserer på forskellige indsatsområder, såsom: Temastillinger med 3 års løn og startpakker, ingeniørområdet, oprustning af fundraising området, synergipakke og sabbatticals.

5. Orientering fra postdoc sessionen i Vejle
Malte Tichy refererede refleksioner fra Vejle Fjord mødet.
 Det var en opfattelse af, at der var en distance mellem postdocs og ikke postdocs ved planlægningen af programmet.
 Det erkendes, at især sproget er en udfordring i planlægningen af programmet.
 Malte nævnte ligeledes, at det er en stor ulempe for postdocs, at Villum Fonden har ændret reglerne således, at det kun er fastansatte, der kan søge midler.
 Malte efterlyser en tidlig udmelding fra ledelsen om, hvilke muligheder der er for den enkelte
postdoc til at få en blivende stilling.

6. Studiemiljø og trivsel
 Nanna pointerede de problemer, som de studerende vil få med den kommende fremdriftsreform,
som påvirker alle studerende i øjeblikket. Hun spurgte også til statistikker om frafald fra studiet,
og Ulrik kunne give de eksakte tal for de forskellige årsager dertil. Rektor har fastslået, at det ligger fast, at uanset frafald vil der ikke blive ændret ved niveauet i uddannelsen.
 Til slut refererede Nanna, at hun havde hørt utilfredshed med at de studerende ikke kunne holde
fredagsbar den sidste dag i semestret (en onsdag). Ruth svarede at formanden for fredagsbaren
selv havde valgt åbningsdagene i foråret.

7. Organisation på IFA
Institutlederen informerede om instituttets ny ledelse, der består af: institutleder, viceinstitutleder,
sekretariatsleder, Jørgen Christensen-Dalsgaard, Klaus Mølmer, Liv Hornekær og Søren Pape Møller.

8. Eventuelt
Institutlederen meddelte, at der er nyvalg til institutforum den 1. september, og at dette derfor er
det sidste møde i denne periode.

Mødet sluttede kl. 12.40

Lars Andersen/Ruth Laursen

