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Deltagere: Søren Bom Nielsen (formand), Nicolaj Krog Larsen, , Lasse Nygaard- 
Eriksen, Thore Sager (studenterrepræsentanter fra IGOR), Nikolaj Foged, Anders 
Vest Christiansen, Stephane Bodin, Katrine Juul Andresen, Rasmus Andreasen, Lene 
Kjeldsteen (referent) 
Afbud: Niels Balling, Steen Christensen, Kirsten Rosendal, Marit-Solveig Seiden-
krantz (observatør) 
 

 

 

 

 Referat 

 

 

10.00 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

10.05 2. Konstituering 

Institutleder er formand for IF. IF vælger en næstformand blandt 
de valgte medlemmer for det videnskabelige personale. 

Punktejer: Søren Bom Nielsen 

LK sender forretningsorden ud til alle medlemmer. 

Anders Vest blev valgt som næstformand. 

 

10.20 3. Mødefrekvens, årshjul og temaer 

Der skal holdes 2-4 møder om året a 2-3 timers varighed. For at 
sikre at IF drøfter sager bredt af interesse for instituttet er det en 
god ide at følge et årshjul og inkludere specifikke temaer. 

• Mødefrekvens skal besluttes 
• Tidspunkt for (2-timers?) møder skal besluttes 
• Årshjul skal besluttes 
• Temaer skal besluttes 

Se bilag med et gammelt årshjul fra 2012 og forslag til temaer til 
inspiration. 

Punktejer: Søren Bom Nielsen 
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Det blev besluttet at: 

• Mødefrekvens: fire faste møder+ det løse 
• Tidspunkt: 2- timers møder, gerne 10.30 fredage 
• Årshjul: økonomi på hvert møde, budget først og sidst på 

året, se bilag 
• Temaer: Institutforum fortsætter med temaer fra sidste fo-

rum, da de dækker godt og bredt 

10.50 4. International akkreditering 

Institutforum anmodes om at drøfte muligheden af at instituttets 
uddannelser akkrediteres af en udenlandsk institution. En mulig-
hed er at ansøge om akkreditering fra The Geological Society (GS), 
London, UK.  

Se bilag for yderligere detaljer. 

Punktejer: Søren Bom Nielsen 

 

SBN introducerede instituttets betingelser for optagelse af nye 
studerende og hvordan vi ønsker at vokse på geofysikområdet som 
beskrevet i strategien, hvor der satses på flere internationale stu-
derende på kandidatuddannelsen i geofysik, som ikke er dimensi-
oneret. 

Der kom i efteråret 2015 et forslag fra aftagerpanelet, om at opnå 
en international akkreditering for at skabe mere synlighed. En 
mulighed er akkreditering hos Geological Society of London. 
Udenfor Storbritannien  er der kun asiatiske universiteter på ak-
krediteringslisten. Det giver os chance for at være ”first movers”, 
hvis det er det vi vil, men det efterlader os også i selskab med uni-
versiteter vi normalt ikke sammenligner os med. Akkrediteringen 
vil gælde for alle uddannelser: BSc i geoscience, MSc i geologi og 
MSc i geofysik. 

Det er tvivlsomt, om der er værdi for udenlandske studerende i en 
akkreditering, de kigger sandsynligvis mere på ranglister. 

Det er et kendt fænomen at akkrediteringer især er for 
(olie)industriens skyld, da mange selskaber vil støtte at man tager 
den ekstra uddannelse, når der er en akkreditering bag. 

Det blev drøftet, om det kan skade instituttets omdømme at stå på 
den liste  sammen med universiteter vi normalt ikke sammenlig-
ner os med, i forhold til hvad det giver af positive ”meldinger” at vi 
har fået dette ”stempel”. 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om hvor mange kandidatstu-
derende man som vejleder kan overkomme. Hertil svarede SBN, at  
der burde være plads til at alle VIP har op til en halv snes kandi-
datstuderende hver. Det handler bl.a. om at professionalisere 
(strømline) vejledningsprocessen. 

En master i England har stort anvendt fokus i forhold til industri-
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en, så vores uddannelsesindhold er tydeligvis anderledes. 

Sprogudfordring i forbindelse med mulig internationalisering af 
bacheloruddannelsen blev drøftet. Hvis vi kan få internationale 
studerende til at søge de 45 pladser vi har, får vi måske bedre kva-
litet at vælge imellem. Men der er en sprogudfordring, da bache-
lorkurser som udgangspunkt er på dansk, som der ingen afklaring 
er på pt. 

Hvis instituttet ønsker at akkreditere uddannelserne anbefaler In-
stitutforum, at det gøres samtidig med en større rekrutteringsind-
sats, hvis det skal have nogen effekt. 

11.00 5. Nyt fra Akademisk Råd 

Punktejer: Marit-Solveig Seidenkrantz 

Aflyst. MSS er formand igen de næste fire år for akademisk råd, 
hvorfor det er en god ide at holde tæt forbindelse mellem IF og 
akademisk råd. 

11.15 6. Evt. 

Der blev spurgt ind til om der var nyt om de kommende besparel-
seskrav? SBN fortalte, at der foregår drøftelser i øjeblikket om 
hvordan besparelserne skal udmøntes. Fakultetsledelsen søger 
gennem dekanen at få nogle besparelser igennem i centraladmini-
strationen ud over de allerede planlagte. 

Lokalt på instituttet forsøges at bespare sig ud af det via naturlig 
afgang, hvor en adjunkt ikke er lige så omkostningstung som en 
ældre forsker. En mulighed kan også være at deltidsansætte tapper 
fremadrettet. Undervisningsudvalget arbejder på at rationalisere 
undervisning, så der bliver mere tid til forskning og bevillingsan-
søgninger. Der kommer afklaring i løbet af de næste par måneder. 

Det blev drøftet, at det kunne være en mulighed for at spare på 
bygningsmasse, der koster 7-8000kr pr m2 pr år. Ny økonomimo-
del introduceres fra 2017, hvor økonomien kommer til at ligge på 
institut. Derefter kan der måske findes nye sparemuligheder. 

SBN understregede, at instituttet er inde i en periode, hvor vi ikke 
skal spare os ud af problemet men rettere vokse os ud af dem. Vi 
har mange unge medarbejdere, der har været et skift i medarbej-
dersammensætning, der gør at der kan komme flere bevillinger mm 
til huse. Bevillingsmæssigt kommer instituttet fra et relativt lavt ni-
veau. 

Der blev spurgt ud i plenum, hvorfor der mon ikke er nogen geosci-
ence aktiviteter med i forskningens døgn. Emnet tages op i septem-
ber under årshjulsemnet Public outreach. 

 


