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Referat af Ekstraordinært Institutrådsmøde d. 1. juni, kl. 13.00-14.30 lokale 1.02, Njv. 6b 

 

 

Til stede: Ulla Steen (US), Sten Bønsing (SB), Lars Bo Langsted (LBL), Birte Solvej Neve (BSN) 

 

Afbud: Carina Damgren Madsen (CDM) 

 

 

4. juli 2016 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat: 

Nyt punkt: Information fra US/Institutleder vedr. møde med fakultetet d. 31. maj. 

 

2. Ansættelser 

Referat: 

IR enige om, at referatet vedr. dette punkt bliver et beslutningsreferat, som ikke oplyser hvem der har søgt 

lektoratet, og hvem der ønskes indstillet til ansættelse. Dette vil fremgå af de notater der sendes til fakultetet 

når der indstilles til ansættelse. 

Dekanen har godkendt, at adjunkturet i retsvidenskab ikke besættes. 

Der var fem ansøgere til lektoratet. En ikke bedømt kvalificeret. De fire kvalificerede blev indkaldt til samtale, 

hvoraf de tre takkede ja. Institutrådet havde besluttet ansættelsesudvalget skulle bestå af LBL, US og JS. 

Ansættelsesudvalget indstiller, at der ansættes to lektorer i faste stillinger, og en i en 1-årig ansættelse uden 

opslag. Intentionen er, at der opslås et fast lektorat i 2017 når den 1-årige ansættelse udløber. 

 

US er blevet kontaktet af dekanen vedr. ph.d i jura fra AU, der har søgt adjunktstilling på Institut for Kultur og 

Globale Studier. Vedkommende har bedømt kvalificeret men fik ikke den opslåede stilling.. US har haft CV, 

publikationsliste og et par artikler sendt til kommentering blandt forskningslederne og professorgruppen med 

henblik på ansættelse på Juridisk Institut i ét årigt lektorat.  

US indhenter referencer ved tidligere arbejdsgiver, og vender tilbage til IR. 

 

IR indstiller til US, at der opslås én ph.d.-stilling. Opslagsprocessen går i gang. 

 

3. Information fra Institutlederen vedr. møde med fakultetet d. 31. maj 

Mødet omhandlede status på akkrediteringsproces og studieordninger. Udover US deltog Birte og Heidi. 

Der ses på, at der ansættes til at dække undervisning og til styrkelse af forskningsmiljøer, herunder er det vigtigt, 

at de studerende gives adgang til forskningsmiljøet. 

8. juni skal institutstrategi indsendes til fakultetet. Vores er fra sidste år. Det der er nyt skrives ind i den 

nuværende strategi. Derfor er der behov for endnu et ekstraordinært møde i næste uge, så IR kan nikke til den 

nye strategi. IR besluttede, at dette kunne ske skriftligt på mail. Forslaget sendes også til Trine, som sidder i 

Akademisk Råd og Marie, som sidder i bestyrelsen. 

Helle er i gang med at kigge på Erhvervsjurauddannelsens profil.  

Der kigges både på genakkreditering og institutionsakkreditering. 
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Opdatering af studieordning.  

Alle studieordninger skal være færdige d. 15. juni 2016. BSN har lavet aftale med fakultetet om at løfte denne 

opgave. Fagansvarlighedskoncept og fagbeskrivelseskoncept er tidligere godkendt af den tidligere dekan. 

 

For referatet: Janne Sverd 

 


