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AARHUS 
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Institutledelse 

 

Dagsorden 

 

Deltagere: Søren Bom Nielsen, Jan Piotrowski, Esben Auken, Mads Faurschou Knud-

sen, Lene Kjeldsteen, Bent Vad Odgaard 

Fraværene: Charles Lesher 

 

Møde den 6. maj kl 14.00 til 15.30 i møderum 1671-234 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

godkendt 

2. Geoscience bidrag til arkæologiuddannelse 

Bent præsenterede de igangværende planer for en ny bacheloruddannelse i arkæolo-
gi, hvor geoscience deltager med ca 20 ECTS. Efter konservativ vurdering er der mu-
lighed for at tjene 700.000kr. pr år, som går direkte til instituttet.  

Esben anførte, at vi skal passe på, at vi har ressourcer nok til egen uddannelse. Han 
foreslog at indtjening fra den nye undervisning bør overvejes at gå til eksternt ansatte 
der skal undervise. Der er mulighed for at lave aftale med GEUS om at de går ind og 
tager noget undervisning,  hvilket især bliver attraktivt, når de flytter ind i universi-
tetsparken i efteråret. 

Mads nævnte mulighed for at udvikle et dateringscenter sammen med arkæologerne. 

 

3. Meddelelser 

Mærsk møde om opslag vedrørende en kommende mærsk chair. 

Hydrocarbon research center DHRTC på DTU: SBN er med i deres scientific board. 
Hver partner får 1 million kr/år i tre år til at ansætte en scientific  coordinator, som 
skal stå for kontakten mellem deltagende forskergrupper på AU og til DTU. Opslaget 
udformes i samarbejde mellem  eng, kemi og geo. 

MRS konference den 8/6/2015. 

GSST efterlyser flere korte ph.d.-kurser. De finansierer med 72.oookr til instituttet og 
administrerer delvist disse kurser. Der skal laves forventningsafstemning af, hvilken 
service vi kan få fra GSST. Vi kan godt lave kurserne. Ved at være flere bidragsydere 
vil undervisningsbelastningen blive fordelt på flere. Esben mener, at det ikke så me-
get er undervisningsbelastningen, men alle de praktiske ting omkring disse kurser, 
der er problemet.  De midler instituttet modtager skal øremærkes til at supportere al-
le praktiske arrangementer med hjælp fra studentermedhjælpere, it og sekretariatet, 
således at underviseren ikke skal bruge tid på andet end at undervise.  
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Der er afsat midler centralt til udvikling af undervisning, eks. tilskud til udvikling af 
feltbaserede kurser. Formand for uddannelsesudvalg koordinerer. 

Mulighed for integration/samarbejde med Hans Kjeldsens grundforskningscenter 
SAKS om exo-planeters geologiske udvikling. 

 

4. Strategiopfølgning – hvor langt er vi? 

Arbejdet er i gang og der er nogen diskussion om processen. Første udkast skal afle-
veres efter sommerferien. 

5. Erhvervsudvalg – opstart på fakultetsniveau 

Esben, som er vores formand for det lokale erhvervsudvalg, deltog i ”sættemøde” i fa-
kultetets erhvervsudvalg den 6/5. 

Der blev drøftet forslag til hvordan erhvervsudvalg skal blive en succes. Det er først 
og fremmest vigtigt med en bottom-up proces, hvor forskerne selv får tid til at etable-
re samarbejder udadtil. Det er oplagt at samarbejde med SME (small/medium enter-
prices)/spinout virksomheder, der kan føre til fælles ansøgninger hos Innnovations-
fonden og EU. 

Aftagerpanel: Esben og Mads kommer med forslag til en udvidelse af panelet: en re-
gional og en vandmand☺ 

En alumnedag skal planlægges. Spørg aftagerpanelet, hvad de gerne vil, hel dag, halv 
dag osv. Der skal findes tovholdere på opgaven. 

 

 

 


