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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Opfølgning fra sidste møde

Intet at tilføje

Orientering om økonomi v/Bjarke
Paarup

På baggrund af materiale fra AU Økonomi gennemgik institutleder
den økonomiske situation på Arts frem mod 2022.

Opfølgning

Herunder:
 Fakultetets fire største økonomiske udfordringer
- Omprioriteringsbidraget
- Dimensioneringen
- Fremdriftsbøden
- Besparelser på Det Frie Forskningsråd
 Det økonomiske udgangspunkt på de tre institutter
 Fakulteternes opsparingsmuligheder
Herefter gennemgik Institutleder instituttets eget budget frem til
2020.
Orientering om
digitaliseringsstrategi v/Kristoffer
Nielbo

Kristoffer Nielbo fra IMC var inviteret til at orientere instiutforum om
digitaliseringsstrategi på AU og Arts 2016-2020.
Kristoffer talte om Formål og ambitionsniveau:
Ved at anvende af en bred vifte af digitale løsninger er det
ambitionen at understøtte målsætningerne om bedre undervisning,
læring, forskning og formidling samt en forenkling af
administrationen.
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Hvilke udfordringer medfører digitalisering på Arts:
- Vi mangler kompetencer/timer ARTS
- Det er vigtigt at skelne mellem forskningsrettet IT-support og
almen IT-support
- Konflikt mellem centralisering af IT opgaver og end-used by
design principper
- Research Data Management (RDM) for sikkerhed,
gennemsigtighed og mer-værdi
Anbefalinger:
- Fokus på interdisciplinære & tekniske kompetencer
- Aktiv support efterlyses fra alle sider
- Facilitering af alternativ forskningsorganisering (Labs,
Commons, VREs)
- Robust og målrettet Research Data Management (bæredygtige
og åbne løsninger)
- Forståelse for udfordringer ved heterogene og ustrukturerede
data
- Åbne og frie standarder som princip
- Tilslutning til nationale og internationale infrastrukturer
Herefter drøftede Kristoffer og institutforum hvordan IKS får skabt en
rutine med at inkorporere digitalisering i forskningsansøgninger.
Kristoffer bistår gerne med assistance til forskere på IKS som ønsker
råd og vejledning.

Lukket punkt: Diskussion om MSO
proces v/Bjarke Paarup

Fakultetsledelsen har i samråd med Akademisk Råd besluttet at
iværksætte en intern opslagsrunde med henblik på at besætte tre
MSO professorater pr. institut.
Instituttet skal beslutte en proces herfor som skal godkendes af
fakultet og Akademisk Råd
I modsætning til sidste opslagsrunde tager Akademisk Råd kun
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stilling til selve processen, men deltager ikke i selve udvælgelsen af
kandidater.
Institutforum fik uddelt forslag til en proces som på mødetidspunktet
endnu ikke havde været diskuteret i institutledelsen og
forskningsudvalg, hvorfor dokumentet og punktet var fortroligt.
Institutforum drøftede forslaget herunder fordelingspolitik, køn,
kriterier samt forslåede ændringer fra sidste opslagsrunde.

Orientering om lokalesituationen
på IKS /v Bjarke Paarup

Grundet flytterokaden på Arts bliver der mangel på lokaler og særligt
undervisningslokaler i Nobelparken. Da IKS har overskud af lokaler i
enkelte bygninger, er det besluttet at konvertere nogle af disse
lokaler til undervisningslokaler til gavn for alle. Det betyder både
besparelser og nye muligheder for IKS.
Institutforum fik udleveret en plantegning over forventede
lokaleændringer.

Håndtering af syge studerende
v/Lena Pradhan fra Arts
studieadministration

Lena Pradhan var inviteret til at deltage på mødet for at tale om de
udfordringer med pressede studerende som vejledere og undervisere
i stigende grad møder, og hvordan vejledere /undervisere i
samarbejde med studievejledningen bedst muligt hjælper disse
studerende.
Lena startede med at opdele studerende som kræver ekstra støtte i
følgende kategorier:
-

Studerende med en diagnose (fysisk eller psykisk)
Studerende med usædvanlige forhold
Studerende som har det svært men som hverken har en
diagnose eller usædvanlige forhold
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Lena forklarede, at der er flere faktorer, som kan skabe kriser hos de
studerende, som kan være med til at udløse latente fysiske eller
psykiske sygdomme eller stress symptomer. F.eks. ophør af SU,
eksamen, fremdriftsreform etc.
Særligt stress er en stadigt stigende tilstand blandt de studerende.
Som underviser og vejleder har man ofte ikke kompetencer til at
afkode om en studerende skal henvises til vejledning. Hvis man er i
tvivl, er man altid velkommen til at kontakte Lena for råd. Man kan
også henvise til trivsel.au.dk.
Studievejledningen må ikke lave opsøgende arbejde. De studerende
skal selv henvende sig, hvis de ønsker vejledning og hjælp. Som
vejleder må man dog godt udvise omsorg ved at anbefale en
studerende at søge rådgivning hos studievejledningen. Man kan altid
henvise studerende direkte til Lena.
Efter Lenas oplæg diskuterede institutforum og Lena hvordan man
som vejleder kan blive bedre til at følge op på studerende der f.eks.
ikke dukker op til vejledning eller får besvaret mails. Det blev
understreget, at studievejledning er fortrolig og at man kan som
vejleder ikke få oplyst om en studerende allerede får rådgivning ved
studievejledningen.
Det blev også diskuteret hvordan man generelt optimerer forholdet
mellem vejleder og studerende, så det bliver en samarbejdsrelation
hvor de studerende kan se vejleder som en ressourceperson fremfor
en skræmmende autoritet.
Herudover opfordrede Lena instituttet til at gentænke hvordan man
omtaler og forholder sig til de nye specialefrister. Der blev stærkt
opfordret til at man ikke taler om at de studerende KUN har 4 mdr. til
specialet. De har længere tid, hvis de opfordres og hjælpes til at
starte processen tidligere.

Side 5 af 6

Lena kan kontaktes på:
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(2c025663-ace0-416f-9d6dd9d81f2754ba).html
Man kan også henvise til trivsel.au.dk:
http://studerende.au.dk/trivsel/styrkditstudieliv/

Redegørelse for nuværende centre
og drøftelse af den kommende
proces

Punktet udgik

Evt.

Punkt om AU library sættes på dagsorden til næste møde evt. med
besøg af AU library.
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