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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Godkendelse af referat

Referat fra mødet d. 09. november 2015 blev godkendt

Referat fra institutledelsens møde
med rektor d. 12. januar 2016

Den 12. januar 2016 havde institutledelsen ved IKS møde med
rektoratet. Institutledelsen valgte i sin præsentation af instituttet at
fokusere på instituttet som helhed herunder instituttets nuværende
situation, uddannelser, fremtidsperspektiver og fremtidige
udfordringer. Formålet med denne strategi var dels at skabe et
positivt billede af instituttet og dels at få rektor til at forholde sig til
de udfordringer instituttet står overfor. Konklusionen var et vellykket
møde.
Institutforum ønskede at få afklaret om hvorvidt rektor følger op på
rygter om at EU bevillinger vil frafalde, da der skæres i de nationale
tilskud.

Høring: Handleplan for flere
kvinder i forskning

Aarhus Universitet ønsker at fremme ligestilling og styrke
kønsbalancen blandt forskere på alle niveauer. I den forbindelse, er
der udarbejdet et udkast til en handleplan for flere kvinder i
forskning, som er sendt i høring ved div. fora og akademiske råd. På
IKS høres institutforum, forskningsudvalg og LSU.
Universitetsledelsen ønsker, udover generelle kommentarer til
handleplanen, at høringspartnerne forholder sig til:



Mangler der nødvendige initiativer i handleplanen – i så fald
hvilke?
kan der udpeges tre-fem handlinger, som vil være vigtigst at
forfølge?

Opfølgning

Bjarke Paarup:
tager spørgsmålet
videre til dekanen.
Camilla Dimke:
indsamler
kommentarer fra
mødet til
høringssvaret som
herefter godkendes
af Christina Fiig,
Bjarke Paarup og
Annette Skovsted
Hansen. Deadline
for indsendelse er 1.
februar 2016

Institutforum drøftede handleplanen og besluttede at indsende et
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høringssvar med følgende fokuspunkter udarbejdet i samarbejde med
instituttets kønsforsker Christina Fiig:
1) Udvikling af en politik for ligestilling og mangfoldighed med et
stærkt ledelsesfokus og med en klar diskussion og
efterfølgende retningslinjer for, hvordan AU forholder sig til de
enheder, centre, institutter, fak, som ikke aktivt bidrager til
udførelse af en sådan handlingsplan.
2) Udarbejdelse af en årlig handlingsplan med ditto diskussion af
opfølgende evaluering
3) Udvikling af talent-udvikling med et stærkt ledelsesfokus.
4) Et punkt, som ikke umiddelbart er nævnt i papiret er
indhentning af internationale erfaringer. Her tænkes især på
andre nordiske universiteter, som har arbejdet med ligestilling
længe.

Drøftelse af årshjul og
institutforums rolle i fremtiden

Institutleder fremlagde en forventning om at institutforum i fremtiden
skal være et bredt funderet medarbejderforum. Formand skal i næste
periode vælges blandt VIP repræsentanterne for at sikre at
institutforum bliver mere medarbejderdrevet end ledelsesorienteret.

Camilla Dimke:
Nyt udkast til
årshjul

Årshjul blev drøftet på baggrund af forretningsorden og der blev
tilføjet statuspunkt for fremdriftsreform og dimensionering samt
forskning og eksterne bevillinger. Nyt udkast til årshjul med
tidsangivelse udarbejdes til næste møde.
Diskussion om centerdannelser

Institutforum diskuterede hvordan man kan definere et center
herunder hvilke krav man skal opfylde som center og hvor man
centre instituttet ønsker i forholde til hvilke krav der skal sættes.
Institutforum udtrykte en grundlæggende skepsis over for en
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udvidelse af det nuværende centerbegreb og var enigt om at det kun
bør være de forskningsaktiviteter som går på tværs af
forskningsprogrammerne som kan få en centerbetegnelse. Et center
skal skabe et rum som ikke allerede er defineret.
Instituttet afholder seminar 11.-12. februar for Ph.d. programledere,
institutledelsen samt de nye forskningsprogramledere, hvor emnet
diskuteres. Det er i sidste ende forskningsudvalget som træffer en
afgørelse.
Evt.

Intet at tilføje
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