SU‐møde d. 2. marts 2012
Deltagere: Kurt Jensen, Michael Schwartzbach, Annemette Hammer, Marianne Dammand Iversen,
Mikkel Baun Kjærgaard, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Olav Bertelsen, Charlotte Illum Nielsen (HR)
Referent: Ann Eg Mølhave
Referat
1. Godkendelse af udvalgets forretningsorden (bilag)
2. Drøftelse af Instituttets økonomi (regnskab for 2011 og budget for 2012)
3. Orientering om opslag af faste videnskabelige stillinger i 2012
4. Drøftelse af de kommende APV’er
5. Orientering om karriere- og publikationssamtaler med adjunkter mv
6. Drøftelse af institutfest den 8. juni
7. Eventuelt
Ad 1: Godkendelse af udvalgets forretningsorden (bilag)
Marianne bemærkede at der formelt ikke var foretaget valg af SU-næstformand. Udvalgets SUrepræsentanter vedtog dog at Olav var valgt, og at man kunne fortsætte mødet.
Uddannelse af SU-medlemmer foregår via HR på et 2-dages kursus, hvor man kommer afsted
institutvis.
Forretningsordenen blev godkendt og overdraget til Charlotte fra HR i underskrevet stand.

Ad 2: Drøftelse af Instituttets økonomi (regnskab for 2011 og budget for 2012)
På baggrund af Kurts gennemgang af økonomien på det forudgående fastvip-møde, hvor alle
medlemmer fra SU var inviteret med, drøftede man kort instituttets økonomi.
Økonomien ser fornuftig ud, og der er ikke umiddelbart årsag til bekymringer for 2012.

Ad 3: Orientering om opslag af faste videnskabelige stillinger i 2012
I instituttets rekrutteringsplan er der foreslået opslag af 4 nye lektorstillinger i 2012. Den ene stilling er
allerede besat med Afshani Peyman (som adjunkt). To af de andre stillinger opslås nu. Opslaget er
bredt indenfor ”Computer Science”. Til den ene stilling foretrækkes dog ansøgere indenfor ”Ubiquitous
Computing and Interaction”. Opslaget er sendt til fakultetet og kommer på næste dekanatsmøde.

Ad 4: Drøftelse af de kommende APV’er
Kurt informerede om, at der fra centralt hold i April 2012 gennemføres fysisk APV. Denne vil blive
håndteret af arbejdsmiljøudvalget. I efteråret vil der blive gennemført en psykisk APV.

Ad 5: Orientering om karriere- og publikationssamtaler for adjunkter og PostDocs
Som udgangspunkt er det forskningsgruppelederne som gennemfører karriere- og publikationssamtaler
(under MUS). Men medarbejderen har mulighed for også at få en samtale med ledelsen (Kurt og
Michael). Et sådan møde aftales via forskningsgruppelederen. Formålet er såvel positiv som negativ
feedback på, hvordan man performer i forhold til en videre karriere på AU eller et lignende universitet.
Der vil blive orienteret om karriere- og publikationssamtalerne ved Post Doc mødet fredag d. 9. marts
2012.
Initiativet blev mødt velkommen af SU. Olav stillede dog spørgsmålstegn ved, hvorvidt det vil løse
problemet for de Post Docs, som er mere løse, altså som ikke planlægger en karriere på instituttet, men
som gerne vil forberede sig godt til deres fremtidige karriere uden for Datalogisk Institut.

Ad 6: Drøftelse af institutfest d. 8. juni
Den 8. juni er der institutfest. Festen afholdes i samarbejde med Alexandra Instituttet (og muligvis også
IMV og ENG). Der vil sandsynligvis være et fællesarrangement i ST-regi om eftermiddagen.
Der blev efterlyst medlemmer til festudvalg. Der var dog ingen som meldte sig.

Ad 7: Evt.
Institutforum: Valget til det kommende Institutforum blev drøftet. Alle valg skal være afsluttet
omkring 1. april, og det blev bemærket, at man skal passe på, at Institutforum indholdsmæssig ikke får
for stort overlap med instituttets øvrige udvalg, specielt SU.
Det indstilles til dekanen, at Institutforum kommer til at bestå af flg. medlemmer:
4 fødte medlemmer:
 Institutlederen (pt. Kurt Jensen)
 Viceinstitutlederen (pt. Michael Schwartzbach)
 Institutsekretæren (pt. Annemette Hammer)
 Næstformanden i Instituttets samarbejdsudvalg (pt. Olav Bertelsen)

14 valgte medlemmer:
 3 Fastansatte VIP






2 Post Doc/adjunkt
2 Ph.d. studerende
2 TAP/AC-TAP
5 studerende

Der blev foreslået flg. strategi for diverse valg:
VIP – ved frokostmødet den 30. marts
Post Doc – ved Post Doc mødet den 9. marts
Ph.d. – på retreat d. 15.-16 marts
TAP/AC-TAP – ved indkaldelse til valgmøde.
Studerende – forestås ved DUF evt. ved udpegning
Der bør også vælges suppleanter.
Der blev forespurgt hvem TAP/AC-TAP gruppen udgør, og Kurt præciserede, at det var alle der iflg.
personalelisten er listet som sådan. Han foreslog at man i indkaldelsen til valgmødet sender ud til alle
medarbejdere, så man ikke overser nogen.
Referent: Annemette vil snakke med Katrine om at blive tilkoblet SU som fast referent fremover. Den
ønskede procedure for godkendelse af referater er flg.: Referatet sendes først til Kurt og Olav til
godkendelse, herefter til udvalget med en kort reaktionsfrist, hvorefter referatet lægges på web.
Lønforbedring: Charlotte fra HR informerede at lønforhandlingerne, der plejer at finde sted i foråret
forventes udskudt og muligvis først vil foregå i efteråret 2012.

