
 

 

 

Referat fra Institutrådsmøde , mandag d. 29. april, kl. 9-10, mødelokale 49 

 

Deltagere: Ulla Steen, Anders Ørgaard, Sten Bønsing, Torben Steenberg Sørensen og Birte Solvej Neve. 

 

Vi indledte mødet med at efterlyse seneste mødes referat (det er up-loadet på Juraens Hus og er fra 25. 
februar – møde den 21. marts blev aflyst) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat:  

Dagsorden er godkendt. 

 
2. Egne interne forhold:  
Referat: 
Ulla nævnte, at hun i dag har kontaktet Arbejdsmiljøsektionen ift. studerende, der har modtaget afgørelse i 
klagesag. Den studerende har tidligere udvist grader af afvigende adfærd ift. studiesekretariat m.fl., så 
derfor søges råd hos Arbejdsmiljøsektionen. Baggrunden er, at Studielegalitet og dekan for Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet har afvist en studerendes klage om inhabilitet i sag om dispensation om 
4. gangs forsøg i fag på jura kandidatuddannelse, hvilket kan have betydning for det videre forløb i forhold 
til den studerende 
 
Dekanen er tilbage fra længerevarende sygemelding på grund af skiuheld. 
 
Pro-rektor har behandlet Juridisk Instituts anmodning om at hæve optag af antallet af optage af studerende 
på vore to bacheloruddannelser og stillede sig i første omgang skeptisk ift., hvordan yderligere optag vil 
påvirke nøgletal og kvalitetsparametre.   Vi var i første omgang informeret om, at antallet, der optages på 
uddannelser er en dekanbeslutning. Dekanen forfølger efter raskmelding vores ønske ift. yderligt optag af 
studerende på BA.jur og HA.jur. 
 
Ulla og LL er i gang med at skabe et overbliv over funktionsbeskrivelse for viceinstitutleder i forhold til 
opgavefordeling mellem institutleder og viceinstitutleder ift. AAU udmeldt opgave- og ansvarsfordeling.  
Opgavefordeling mellem institutleder, viceinstitutleder, studieleder og studienævnsformand vil blive 
præsenteret på institutseminar ultimoi maj. 
 
Etablering og drift af fællessekretariat mellem jura og Institut for Økonomi og Ledelse omfatter en række 
udfordringer, da der på institutsekretariatssiden kun er få medarbejdere til at løse opgaverne i kølvandet 
på afskedigelser og organisationsændringer.  
Der er planlagt en flytning af institutsekretariatsmedarbejderne, der er lokaliseret i Fib. 2, således at de 
kommer til at sidde tættere sammen – hvilket forhåbentlig vil skabe synergi ift. sammenhæng og 
opgaveløsning. 
  
Trivselsbarometer (besvaret i oktober 2018) indikerer, at trivselsniveau på Juridisk Institut er på samme 
niveau, som de to foregående år – dog med en flytning af høj grad af utilfredshed i positiv retning.  
Der er dog flere medarbejdere der følger sig oftere stressede, hvilket har ført til, at FU har besluttet at have 
særlig fokus på emnet, der vil indgå i institutseminar under overskriften Worklife Balance  
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Det blev fremhævet, at undervisningsevalueringer og rundsending heraf til alle undervisere, i høj grad kan 
udgøre en stressfaktor, og at Studienævnet derfor opfordres til at overveje procedurerne for 
undervisningsevaluering. 
 
Der var indvielse af Juraens Hus i Fib. 4 i fredags, hvilket var en succes og der er positive tilbagemeldinger 
fra både Studerende og ansatte. Der blev drukket et lille glas og der  
 
ITS er flytter ud af Fib 4 til august 2019, og den nærmere anvendelse af lokalerne søger belyst, herunder om 
Juridisk Institut i den anledning påføres yderligere huslejeomkostninger. 
 
Meddelelser vedr. egne interne forhold:  

a. AAU relateret orientering  

Referat: 

Universitetsdirektør, Antonino Castrone skal inden 2020 foretages større ændringer, hvilket vil 
medføre store lønbesparelser Fællesadministrationen, og at der dermed kan forventes 
serviceforringelser.  Institutrådet er bekymret især over at vi skal betale ydereliger 4 mio. til 
Fællesservice i 2020 ift. 2018, og at der samtidig kan forvente forringelser? Bekymringen vedr. bla 
IT service, da IT er grundfundamentet i forhold til alle medarbejderopgaver og udførsel heraf 
herunder undervisning. 

 

Der kan ikke trækkes publikationslister mv. på AAU forskere, hvis navn Googles, og hit er AAU profil 
IR mener, at det er forretningskritisk at sådan forretningskritisk information ikke er tilgængelig i 
flere måneder ved helt almindelig søgning.  Det kan imidlertid lade sig gøre med søgeord VBN og 
navn at få nyt VBN layout og profiler frem. 

Det foreslås, at der i VIP mail signatur indsættes link til VBN. 

b. Diverse 

 

3. Kompetenceudvikling - Udarbejdelse af materiale på engelsk – VIP /TAP – forslag til strategi 
 
Sagsfremstilling:  
Ulla fremsætter dette punkt mundligt 
 
Indstilling:  
Det indstilles at IR drøfter punktet 
 
Referat: 
IR har i perioden 2017-2019 haft en politik om, at kompetenceudviklingsinitiativer primært skulle have 
fokus på kompetencer inden for projektudvikling og –ledelse. 
Der er efterspørgsel i forhold til kompetenceudvikling i forhold til træning i udarbejdelse af VIP 
publikationer på engelsk.  
 
Institutrådet mener at det vil være mest hensigtsmæssig at gøre det konkret i forhold til de konkrete og 
individuelle projekter og eventuelt samle til VIP til ’skrivesessioner’ – emnet tages også op i FU. 
 
4. 4-årige adjunktuer. 

Referat: 



Der er fokus på at adjunkturer på Juridisk Institut i udgangspunktet opslås som 4 årige stillinger. I 
forbindelse med søgning af eksterne post.doc midler søger der om 2 års løn. I forbindelse med 
konkrete ansøgninger, er det Ulla’s opfattelse, at der kan gives tilsagn om 1 års medfinansiering 
fra Juridisk Institut side – men ikke mere pt. – dette vil indebære, at der såfremt, der opnås tilsagn 
om post.doc midler kan tilbydes adjunktur med almindelig undervisnings- og 
forskningsforpligtelse. IR bakker op om,  at Institutlederen kan vurdere, hvilke muligheder der 
giver mening case by case, hvor der søges ekstern finansiering eller ifm. stillingsplan. 
 
5. Eventuelt  
Referat: 
Der er ikke noget til at referere.  
 


