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13.15 1. ST budgetplan 2017-19 

SBN præsenterede STs budget for de kommende år for at give en 
forståelse for de ca. 150. Mio kr ST skal spare i løbet af de næste 
budgetår, hvilket svarer til en besparelse på 5,3% over tre år. 
 
LSU drøftede på baggrund af præsentationen forslag til nye ind-
tjeningsmuligheder og sparemuligheder: 
 
1. Instituttet arbejder på at rekruttere flere studerende til kan-

didatuddannelsen i geofysik, både via dobbeltgradsordnin-
ger og international rekruttering. 

2. Instituttet arbejder på at reducere frafald og bøder for frem-
drift. Der er flere tiltag i gang: udarbejdelse af vejledninger 
til vejledere og studerende omkring bachelorprojekt og spe-
ciale; rundbordssamtaler for nye studerende (mentorarbej-
de). 

3. Erhvervsudvalget arbejder på at skabe mere erhvervssamar-
bejde: oprettelse af alumneforening med årligt alumnear-
rangement: etablering af overskuelige samarbejdsaftaler 
med TTO 

4. Instituttet arbejder med sin nye fundraiser på at målrette 
den enkelte forskers muligheder for at søge ekstern finansie-
ring med fokus på EU. 

5. Man kan indføre større hold og færre kurser, hvilket delvist 
vil blive gennemført ved semesterstrukturens genindførelse. 

6. Der var enighed om at AUs fællesadministration virker utro-
lig stor set fra et institutsynspunkt, men det er svært at gen-
nemskue hvad budgettallene dækker over. 



 

 

    

Page 2/2 

 

AARHUS 

UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF GEOSCIENCE 

7. Instituttet ønsker at fremme tværfagligt samarbejde, hvor-
igennem det er muligt at søge midler, da der i dag er større 
chance for at få en bevilling gennem interdisciplinære pro-
jekter. 

 
Der var enighed om at medlemmerne efter udsendelse af  refera-
tet, ville sende flere forslag ind til LK, som sender forslag fra 
LSU samlet til dekanatet. 
 
 

 

 


