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Obs mødet forventes at have en varighed af 45 minutter. 

 

 

 

 

 

1. marts 2017 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

US ønsker nyt punkt 4 ”Retningslinjer og bevillinger”. Herefter blev dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 9. januar 2017 (bilag) 

Godkendt uden ændringer. 

 

3. Meddelelser fra Institutleder/-sekretariat og andre 

 Arrangementer – Juridisk Institut 

Cypercrimeseminar afholdes 20.-21. 

Deleøkonomi under privatretsgruppen, 1-2 dage omkring d. 6. juni. 

Forvaltningsretskonference afvikles i begyndelsen af 2018. 

 Sekretariat – forskningssupport og udviklingsaktiviteter 

Sekretariatet skal kunne understøtte forskningssupport og udviklingsaktiviteter. Lotte har lavet 

udkast til konferencemanual/konferencedrejebog fra første tanke til afvikling.  

Lotte, Vibeke, Helle og US holder styr på de projekter der er på instituttet, og på hvilke muligheder 

der er for at søge flere hjem. US gennemgik hvilke projekter, der er med ekstern finansiering. Vi har 

6-7 projekter pt.  

VBN: Fakultetet har lavet en situationsanalyse. Det der afspejles i VBN er ikke længere relevant. 

Lotte har udarbejdet ny plan for registrering.  

BSN: SN har i F17 fået 196.000 kr. i indtægt ved Tompladsordningen. Dette har været på SN i marts. 

Hvad kan pengene bruges til? Studerende har ønsket at der opsættes vandautomater op. BSN 

undersøger dette.  

BSN: Økonomi, Ny aftale mht. afvikling af digital eksamen i hallerne. Det kommer til at koste mere 

end budgetteret. US medbringer dette til fakultetsledelsen. Der er krav, der ikke bliver opfyldt med 

de midler studierne får tildelt pr. studerende.  F.eks. koster eksamensmonitor 20 kr. pr. studerende. 

 Kompetenceudviklingsmidler – status 

Kompetenceudviklingsmidler bestyres af IR: LBJ har fået midler til ”Kernekvadrant – 

karriereafklaring”, hun vil afprøve det med de specialestuderende. HH sørger for planlægning af 

forløbet. Der er fokus på beskæftigelse på erhvervsjura-siden. MJS har søgt og fået bevilget et 

forskningsledelseskursus på CBS. Afventer tilbagemelding. Sekretariatsgruppen planlægger 

opfølgende møde med Joan Dürr i E17, TAP-dag d. 9. maj (for instituttets HK-ansatte). 

Studiesekretariat deltager i et to dages seminar. Vejledning for at søge kompetencemidler vil blive 

udsendt til instituttet. 
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 Akkrediteringspanelbesøg 

Akkrediteringsrådets besøg d. 8. februar. Mødet gik godt. Nøgletal er forbedret. Der er større 

kontakt med studerende. I landsdækkende undersøgelse ligger Jura på AAU højt. Studerende er 

tilfredse med deres studie i højere grad end KU og AU. Rapport er indsendt, panelet været her. Vi 

afventer nu rapport fra akkrediteringsrådet i slutning af marts/begyndelse af april hvis ikke der sker 

uforudsete ting. Rapporten danner grundlag for akkrediteringsinstituttets endelige indstilling. 

 Ph.d. udlandsophold (Anne Mørk Pedersen) 

Ph.d.-studerende på udlandsophold: Der er flere forskellige former for udlandsophold. Nogle ph.d.-

studerende tager på ophold af længere varighed, og kan søge om dækning af udgifter ved forskellige 

fonde. Andre deler deres udlandsophold op i kortere rejser, og har ikke samme mulighed for at søge 

dækning af udgifter ved fonde. Anne deler sit ophold op, og har derfor ikke mulighed for 

medfinansiering. US/JS har vurderet ansøgning fra Anne og bevilget rejserne uden medfinansiering. 

 

4. Retningslinjer og bevillinger 

Sagsfremstilling 

Til hvert møde foreslås, at IR opdateres på: Er der nyt vedr. de retningslinjer IR ”bestyrer”, Opdatering på 

kompetenceudvikling, Ph.d.-studerendes udlandsophold, egne arrangementer/konferencer. Der skal skabes 

en erfaringsopsamling på hvad vi bruger midlerne på. 

Skal der afsættes midler til, at de to forskningsgrupper kan komme på seminar? 

Indstilling: 

IR skal tages stilling til, om de ønsker denne opdatering til hvert møde. Derudover skal tages stilling til, om 

forskergrupperne og/eller faggrupperne kan bevilges midler til seminar i 2017. 

Referat: 

IR er enige om, at en opdatering på ovenstående punkter til hvert møde er en god ide. 

IR er enige om, at de to forskningsgrupper kan bevilges hhv. 20.000 (Offentligret) og 15.000 kr. (Formueret) 

til seminar i 2017. 

 

5. Budget og stillingsplan (bilag) - status 

Sagsfremstilling 

Der opfølges ift. sidste møde 

Indstilling: 

IR tager stilling til det fremlagte med eventuelle kommentarer. 

Referat: 

Juridisk Instituts regnskab i 2016 viste et overskud på 6,1 mio. Stillingsplan er et evigt levende dokument. 

Pba. akkrediteringsrapporten sker der meget efter 1. april. Maris Fonseca har afleveret sin ph.d.-afhandling. 

Der opslås snarest to adjunkturer på instituttet i hhv. Civilprocesret og Familieret med særlig fokus på 

menneskeret. Der fremrykkes to lektorater i immaterialret og international miljøret. Flere andre kommer i 

pipeline, men det afhænger af akkrediteringsrådets rapport. CMH er udpeget som formand for 

Planklagenvænet. CMH skal frikøbes i E17 indenfor de almene fag. Der opslå måske et professorat heri. I 

formueret er der mangel på kapacitet der kan undervise især på 1. semester. Punktet tages mere indgående 

op næste gang. Der opslås to kontorfuldmægtige til institutsekretariatet. Der opslås ph.d.-stilling i april.  

 

 

 

 



   
 

6. Kvartalsmøde med dekanatet 

Sagsfremstilling: 

Institutleder, studieleder og institutsekretariatsleder (Ulla, Liselotte og Janne) har afholdt møde med 

dekanatet repræsenteret v. dekan Rasmus Antoft. Der blev diskuteret økonomi, udvikling af sekretariat, 

samt administrative- og IT systemer. Der informeres herom på IR møde 

Indstilling: 

Det indstilles, at IR på baggrund af information bidrager med forslag til udviklingsinitiativer. 

Referat:  

På mødet blev regnskab for 2016 og budget for 2017 gennemgået. Der bliver større opmærksomhed på 

budgetterne i 2017 end tidligere. Der skal ske månedlige opfølgninger til fakultetet. Samtidig skal 

stillingsplanen holdes løbende opdateret, og større ændringer aftales med dekanen. På Institutsekretariatet 

vil der ske en sekretariatsudbygning. Her er det vigtigt, at der er fokus på, at der ansættes medarbejdere 

med rette kompetencer til at løfte opgaverne. Problematikken omkring RES blev vendt. RES har ikke 

systemforudsætninger for at virke. Vi indretter os efter hvad som helst og gør det så godt vi kan, men her er 

det ikke muligt. 

7. Oplæg til ny mødeform i Institutrådet 

Sagsfremstilling:  

Er den nuværende mødeform ideel – dagsorden, møder, referater? er to timer for lang tid? – oplæg v. Ulla 

med forslag til evt. ny mødeform 

Indstilling: 

På baggrund af information opfordres IR medlemmer til kommentering og deltagelse i evt. videre arbejde 

med fornyelse af konceptet for Institutrådets arbejde. 

Referat: 

IR enige om, at det kræver, at vi har en kort dagsorden. Det er vigtigt, at oplæg og bilag skal være ud en uge 

før. Det gælder både for IR, FU og SN. 

Der skal sættes tid på punkterne. Udgangspunktet for møderne er 45 min. Nogle punkter kan kræve, at 

mødet udvides yderligere. Oplæg skal være gennemarbejdet og forberedt af alle medlemmer. 

 

8. Eventuelt 

 

For referatet: Janne Sverd 


