
   
 

 

 

 

 

Indkaldes til Institutrådsmøde,  

Fredag den 29. maj kl. 10-12 
 

Deltagere: Anne Mørk Pedersen, Birgit Feldtmann, Birgitte T Bisgaard, Laura Lysholm 

Haugland, Liselotte Madsen, Birte S. Neve, Thomas Neumann (deltager ift. Pkt. 4 og 5)  

 

 

 

 

25. maj 2020 

Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden samt opfølgning på referat fra sidste møde.  

Bemærk at sidste referat indgår i power point præsentation  
2. Meddelelser vedr. egne interne forhold: 

 Seneste udmeldinger om tilstedeværelse på AAU for ansatte/studerende 

 Omlægning af undervisning (opsummering af proces) 

 Færdige kandidaters beskæftigelse (2017 tal) – se bilag 
 

3. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 

 Stillingsplan (redegørelse 2020 stillingsplan i lyset af CoVid) 

 Status på økonomi 1. periode 2020 (jan –marts 2020) 

 Instituttets økonomi fremadrettet  
 

4. Strategifokuspunkter – Visioner, mål, aktiviteter – uddannelse og forskning  
Sagsfremstilling: Før CoVid 19 forandrede vores arbejdsliv og fokus måtte rettes mod undervisningsomlægning mv., 
var det tanken, at foråret 2020 skulle have haft fokus mod revision af Juridisk Instituts strategi – et uddrag af udkast 
til revideret strategi indgår som bilag til dette punkt – tanken hermed er, at 1) den igangværende 
undervisningsomlægning, samt 2) initiativer til forskningsgruppeudvikling diskuteres. 
Indstilling: IR diskussion på baggrund af kort oplæg (US) 
 
5. Ph.D rekruttering  
Sagsfremstilling: Fokus på ph.d rekruttering indgår i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets såkaldte 5% + 5% 
prioriteringer (uddannelse og forskning) for det kommende budgetår 2021, antallet af ph.d’er på Juridisk Institut 
falder i takt med, at afhandlinger færdiggøres, da der ikke rekrutteres et tilsvarende antal nye ph.d’er. Til 
spørgsmålet om rekruttering af evt. nye ph.d studerende er knyttet til bl.a erfaring med de seneste 5 års ph.d 
studerende, relevante fagområder, samt økonomi. 
Indstilling: IR identificerer og diskuterer de væsentligste fokuspunkter ift. fremadrettet Ph.d rekruttering 
 
6. Eventuelt  
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