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Til stede:  Lars H. Andersen, Ulrik Uggerhøj, Ruth Laursen, Søren Pape Møller, Jørgen 

Christensen-Dalsgaard, Klaus Mølmer og Liv Hornekær.   
Referent:   Ruth Laursen. 
 
 
 
1. Meddelelser 

 Som et led i sit forskningsledelsesforløb, har Nikolaj Zinner udarbejdet en rapport: 
Postdoctoral researcher at IFA. Rapporten beskriver de udfordringer som vore midlertidigt 
ansatte postdoc oplever, og også hvilke tiltag man kunne foretage, for at sikre en bedre 
integration på instituttet. På baggrund af rapporten vil Liv Hornekær og Nikolaj Zinner 
udarbejde et sammendrag, som kan indgå i instituttets strategiplan. 

 Situationen omkring Center for Scientific Computing blev kort drøftet.  

 Institutlederen har deltaget i 8 møder i ST-udvalget omkring ny økonomimodel. 

 Der er i 2015 optaget ca. 120 nye studerende på fysik. 

 Sune Jespersen har forsvaret doktordisputats. 

 I forbindelse med de foretagne nedskæringer i ST KOM skal instituttet udpege en 
kontaktperson for kommunikation. Ole J. Knudsen blev foreslået, og vil blive spurgt om han er 
interesseret i jobbet.  

 Vedrørende Partikelterapi bevillingen vil Ulrik indkalde Peter Balling og Niels Bassler til en 
drøftelse af økonomien. 

 
 
2. Administrative meddelelser 

 Ruth orienterede om den ændrede rejsepolitik, der betyder at brugen af rejsebureau gøres 
frivillig. Man kan således vælge enten at bestille rejsen direkte hos flyselskab eller bruge CWT. 
Men ønsker man at benytte et rejsebureau skal det være CWT, som AU har aftale med.  

 Vedrørende projektansøgninger: Det skal bemærkes at alle budgetter skal være tjekket ved 
Forskningsstøtteenheden (FSE) og eventuelt projektøkonomen forinden fremsendelse. 
Herudover skal der altid afleveres en kopi til projektøkonomen.  

 
 
3. Tenure Track stillinger - status 

Status omkring Tenure Track 2016 blev kort drøftet.  
 

 
4. Stillingsopslag 

 Der forelå et forslag til stillingsopslag (lektorat) i Syntese af nanostrukturer (Semiconductor 
Synthesis). Philip Hofmann (formand for Forskningsudvalget) sørger for at det behandles i 
Forskningsudvalget.  

 I henhold til stillingsplanen skal der udarbejdes et eksperimentelt AMO stillingsopslag. 
Institutlederen indkalder Henrik B. Pedersen og Steen Brøndsted til drøftelse af et udkast som 
derefter også går til forskningsudvalget. 
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5.       Udkast til strategiplan 

Det foreløbige udkast var udsendt til orientering. Den videre proces blev drøftet, og det 
besluttedes, at alle input fra mødet samles hos Klaus og Ulrik til redigering, og smårettelser 
fremsendes til Ruth, som koordinerer disse. Klaus og Ulrik indkalder til fællesmøde, hvor den 
endelige strategi vil blive behandlet. Det foreløbige udkast fremsendes til alle forskere forinden 
næste møde, som afholdes i løbet af et par uger.  
På mødet præsenterede institutlederen et ”landskab” over instituttets forskningsområder, baseret 
på udtræk fra PURE. Det vil senere blive præsenteret på et informationsmøde og eventuelt en VIP-
frokost. 
 
 

6.       Uddannelse 

 Instituttet har bevilget kr. 300.000 til ansættelse af instruktorer. 

 Et forslag til ny semester struktur på 17 uger er i øjeblikket i høring. 
 
 

7.       Personalesager 
Lukket punkt. 

 
 
8.       AUFF startpakker til adjunkter og lektorer 

Strategien omkring anbefaling af kandidater til at søge startpakker ved AUFF blev kort drøftet og 
vedtaget. 
 
 

9.       Værkstedskurser for postdocs (brush-up) 
Vore værkstedskurser, som Torben Hyltoft afholder for vore egne studerende er meget populære 
og altid overtegnede. Der er et ønske fra mange af vore postdocs om også at kunne deltage i disse 
kurser, og efter en kort drøftelse af behov og muligheder, besluttedes det at arbejde for at tilbyde 
postdocs et kortere kursus (måske 2 dage). Ruth undersøger mulighederne ved Anders og Torben.  
 
 

10.       Eventuelt 
Intet at bemærke. 
 
Mødet sluttede kl. 11.10 

Lars Andersen/Ruth Laursen 


