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1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger. 

 

2. Velkommen til nye medlemmer (Ulrik Uggerhøj) 
Der blev budt velkommen til Esben, der er valgt som repræsentant for de Ph.d.-studerende. De øv-

rige studerende mangler fortsat at vælge en repræsentant, og det vil ISR stå for. 

 

3. Budget/økonomi (Ulrik Uggerhøj) 

Ulrik gennemgik IFA’s økonomi, hvor finansloven og eksterne midler udgør en stor del af IFA’s ind-

tægter. Indtægter som følge af studerende udgør ca. 25% af IFA’s budget. Studerende er således 

vigtige, både hvad angår det faglige/videnskabelige, men også pga. økonomien. Fastholdelse er vig-

tigt, men IFA vil også gerne rekruttere og fastholde de rigtige. Kønsfordelingen blandt de studeren-

de er kun 18% kvinder, og der er kun få kvindelige rollemodeller. Disse tal er IFA meget optaget af 

at påvirke, så der bliver en mere ligelig kønsfordeling blandt studerende og ansatte. 

I forhold til optaget af studerende er der sket et fald i 2018 – delvist pga. et nyt karakterkrav på 7 i 

matematik og 7 i gennemsnit. Der er dog også faldende ungdomsårgange, ca. 3% frem til 2030, 

hvilket kan spille ind. Den nuværende aldersfordeling i den videnskabelige stab er, at der er færrest 

ansatte i gruppen 30-39 år. Der er formentlig to VIP-stillinger åben til genbesættelse som følge af 

pensionering i ca. 2021-22. 

 
4. Status på stillingsopslag (Ulrik Uggerhøj) 

Yong Chen fra Purdue Universitet bliver ansat som professor fra 1. juli 2020. Han er ansat på 1/4 tid 

fra 1. juli 2019. Simon Wall bliver lektor i eksperimentel fysik fra 1. maj 2020, og han kommer fra et 

spansk institut (ICFO). 

Der er i rekrutteringsplanen følgende stillinger i de kommende år: 

 Professorat i syntese af nanostruktur/semiconductor med forventet start 1. august 2020. 

 Lektor/professor i teoretiske kvantefænomener med forventet start 1. juni 2020. 

 Lektor i teoretisk materialefysik med forventet start 1. januar 2022. 
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 Indlejringsstillinger til 2 Centers of Excellence, 2022 

 Acceleratorfysiker fra medio 2020 grundet pensionering. 

Udover dette er der realistisk set kun én videnskabelig stilling åben frem til 2024. 

 

IFA forsøger at lave brede opslag for at tiltrække ansøgere af begge køn. Det er i den forbindelse 

muligt at ansøge ministeriet om, at man i opslag gør opmærksom på, at man ønsker at fremme un-

derrepræsenterede grupper som udgør 25% eller mindre, f.eks. kvinder, da der er brug for rolle-

modeller og diversitet i miljøet. 

 

Fakultetet har en økonomisk udfordring i de kommende fire år. Rektor har derfor pålagt alle at væ-

re tilbageholdende med ansættelser. Det, at IFA har fået to nye DG Centre, har dog været en god 

økonomisk saltvandsindsprøjtning for IFA. 

 

Fondene vil fremover ikke have krav om indlejringsstillinger. 

 

Der har på IFA det seneste år været en strategiproces, og ud fra det arbejde er her parametrene for 

det strategiske arbejde med ansættelser: 

 Konsolidering fremfor (kraftig) ekspansion 

 Ingen singulariteter, miljø 

 Uddannelse/talentudvikling, kompetencer 

 Økonomi 

 Fondsmidler 

 Rekruttering, rollemodeller 

 Ligestilling, diversitet 

 Erhvervssamarbejde/SDG/samfundsrelevans 

 Ingen automatik 

 Netværk, nationalt/internationalt, samarbejde 

 Nicher, nationalt/internationalt, eksisterende styrker 

 
5. Orientering fra Akademisk Råd (Peter Balling) 

Peter oplyste, at han sidder et år mere i Akademisk Råd (AR) på ST, da perioden er blevet forlænget 

pga. delingen af ST. Derefter skal der findes et nyt medlem. Det seneste år har AR drøftet følgende: 

 Initiativer vedr. forskningsfrihed 

 Deling af ST i to fakulteter 

 Code of Conduct 

 Flere kvinder i forskning 

 Normer for rekruttering 

 Valg til AR 

 AU-strategi og evaluering af ST-institutter 

 Campus 2.0 

 Sabbatical 

 Høring vedr. ”Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universite-

ter” 
Se årsberetningen fra AR for uddybning af de forskelige emner. 
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6. Evt. 

Det blev diskuteret, at der ikke er flere møder eller frokoster for postdocs i kalenderen i den kom-

mende tid. Postdocs efterspørger et nyt møde med information om funding-muligheder, ligesom 

de gerne vil have 1:1 karriererådgivning og -sparring oftere end de årlige MUS-samtaler. 

 

Det blev aftalt at lægge et funding-møde for postdocs i kalenderen, og at karriererådgivning kom-

mer på dagsordenen til næste VIP-frokost det nye år. Fremover vil der også som et forsøg være 

halvårlige informationsmøder på engelsk. 


