
   
Der indkaldes hermed til Institutrådsmøde  

Torsdag d. 7. september 2017 kl. 10.00 – 11.00 i lokale 1.02, Njv. 6B 

 

 

 

 

 

30. august 2017 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referater fra 8. marts 2017 samt 3. maj 2017  

 

3. Meddelelser fra Institutleder/-sekretariat og andre 

a. Orientering om regnskab 2016 

b. Orientering om koncept og foreløbigt program for institutseminar 9. og 10. oktober 2017 

c. Orientering om budget 2018 (JS).  

 

4. Budget og stillingsplan 2017 - status 

Sagsfremstilling 

Der opfølges ift. sidste møde 

Indstilling: 

IR skal gennemgå og godkende det fremlagte (skal fremsendes til fakultetet).  

Blandt andet skal rådet godkende, at der afsættes 150.000 kr. på budgetposten til ”egne arrangementer” til 

forvaltningsretskonferencen. 

 

5. Kvartalsmøde med dekanen 

Sagsfremstilling 

Orientering fra kvartalsmødet med dekanen i foråret og kommende møde i forbindelse med semesterstart. 

Indstilling 

Diskussion om vores strategiske prioriteringer – HR og økonomi. 

 

6. Timepulje (nedfrosne timer) 

Sagsfremstilling  

På baggrund af aftale fra 2013 mellem dekanat og institutter er det muligt at udbetale eller frikøbe forskere 

med timer i puljen. 

Indstilling 

IR skal diskutere principper herfor i 2017 på baggrund af mundtligt oplæg. 

 

7. Høringssvar digitaliseringsstrategi. (bilag) 

Sagsfremstilling   

Fakultet har sendt høringssvar med sammenfatning af de bemærkninger, der er afgivet af alle 6 institutter.  

Indstilling 

IR bedes gennemgå høringssvaret. 
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8. Høring af udkast til ny vedtægt for AAU samt ikraftrædelse af ændringer vedr. sammensætning af 

kollegiale organer (3 stk. bilag). 

Sagsfremstilling:  

Følger på mødet. Svarfrist på høringen: 25. september 2017. 

Indstilling 

 

 

9. Procedure for tildeling af kompetencemidler (bilag). 

Sagsfremstilling:  

IR skal fortsætte drøftelsen fra sidste møde vedr. hvilken strategi kompetencemidlerne skal tildeles efter. IR 

bedes tillige drøfte konkret ansøgning fra 4 VIP der anmoder om efteruddannelse i skriftlig juridisk engelsk. 

Pris i alt 11.280,-  

Indstilling: 

IR skal diskutere fordeling af midler på bagrund af oplæg fra Ulla samt træffe beslutning vedr. den indkomne 

ansøgning.  

 

10. Ny procesbeskrivelse for opfølgning på udfordringer i studiemiljøet (bilag). 

Sagsfremstilling:  

For at styrke den systematiske opfølgning på decentralt identificerede udfordringer i studiemiljøet har 

Campus service (CAS) udarbejdet et bilag til ”Procedure for evaluering af undervisning, semestre og 

uddannelser”. Dette bilag beskriver, hvordan den løbende kontakt mellem brugerne og CAS fremover skal 

suppleres med årlige campusspecifikke dialogmøder mellem fakulteterne og CAS. Bemærk at 

procesbeskrivelsen indebærer, at studiemiljø skal dagsordensfastsættes på møder i studienævn og 

institutråd i efteråret 2017 

Indstilling: 

 

11. Eventuelt 

 

 

 

 

Mødet har en varighed af en time 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte Thomsen Bisgaard 

http://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/315/315999_proces-for-opfoelgning-paa-udfordringer-med-det-fysiske-studiemiljoe-paa-aalborg-universitet..pdf

