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AARHUS 
UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

  
Fakultetsledelsesmøde d. 9. september 2020 kl. 13.00 – 14.00 
Virtuelt (se mødeindkaldelse) 
Fakultetsledelsesmøde nr. 13 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Eskild Holm Nielsen (EHN), Peter Henriksen (PH/BIOS), Jørgen E. 
Olesen (JEO/AGRO), Lars Ditlev Mørck Ottosen (LDMO/ENG), Conni Simonsen (CSI/ASE), Klaus Lønne 
Ingvartsen (KLI/ANIS), Niels Halberg (NH/DCA), Hanne Bach Clausen (HBC/DCE), Carsten Suhr Jacobsen 
(CSJ/ENVS), Michelle Williams (MW/FOOD), Mogens Sandø Lund (MSL/QGG), Kurt Nielsen (KNI), Finn 
Borchsenius (FBO), Brian Vinter (BVI), Niels Damgaard Hansen (NDH), Mie Lundgaard (MLU, ref.) 
Afbud: - 
Gæster: - 

Kl. 13.00 – 13.05 
1. Godkendelse af dagsorden (bilag) 
Godkendt 
 
Kl. 13.05 – 13.15 
2. Nyt fra dekanen 
Kommentarer til dekanens institutrunde:  

• Oplægget må gerne være tættere på fagområderne man besøger.  
Aftalt: Oplæg bliver sendt til kommentering hos de berørte institutter 

• Planlægning af besøgene ligger hos institutterne, så vær opmærksom på program-
met, så det ikke bliver for presset 

Kl. 13.15 – 13.25 
3. Nyt fra medlemmer 
Ph.d. medfinansiering er udfordret i år.  
Aftalt: Brian Vinter vil forberede en nærmere drøftelse med fakultetsledelsen omkring en 
fremtidig model, så der er større sikkerhed ift. finansieringsgrundlaget ved ansættelser af 
ph.d.   
 
Kl. 13.25 – 13.55 
4.  Høring vedr. ny organisering af ingeniørområdet (bilag) 

• Der har været afholdt møde med rektor omkring materialet. Det er først når Besty-
relsen har modtaget materialet, at vi offentliggør høringsmaterialet. Der ligger nogle 
gode bidrag, som vil blive taget med videre i oprettelsen af de fire institutter.  

• UL har godkendt, at ingeniørsatsningen fortsætter til 2025.  
• Uddannelsessamarbejde på ingeniørområdet med de andre institutters fagligheder 

er et opmærksomhedspunkt. Der ligger nye muligheder på nogle områder, som de 
nye institutter skal udvikle på.  

• CS kommenterede at viceinstitutlederne for uddannelse på de nye institutter med 
fordel kan gå ind i den opgave.  

Kl. 13.55 – 14.00 
5. Eventuelt 


