HANDLINGSPLAN for den psykiske AVP (2015-2016)
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Indsatsområder
Fastansatte VIP’er
Økonomisk buffer på instituttet, så vi
undgår fyringer i fremtiden
Institutlederen skal arbejde for at der
kommer et gennemskueligt og detaljeret
budget fra AU, så det klart fremgår, hvad
der bruges på de enkelte
fællesadministrative områder ved AU
Institutlederen skal arbejde for at der
kommer et gennemskueligt og detaljeret
budget fra ST, så det klart fremgår
hvordan udgifter og indtægter fordeles
mellem institutterne på ST
Institutlederen skal arbejde for at
instituttet fremfører, hvilke administrative
støtter, der er ”need to have” og ”nice to
have”
Ph.d.-studerende
Sikre, at der sker en
forventningsafstemning ved start af
studiet og løbende (MUS)

Udarbejdelse af en mere hensigtsmæssig
planlægning af undervisningen, således
at specielt undervisere fra Foulum (men
også gerne studerende fra Aarhus) får
flere sammenhængende timer, og at
førsteårs ph.d.-studerende tildeles
laboratorieøvelser (eller fag de har et
godt kendskab til)

Ansvarlig

Dato for iværksættelse og afslutning

Institutlederen

1/1-2017 -

Institutlederen

Kontinuerligt

Institutlederen
Dekanen

1/1-2018

Institutlederen

Kontinuerligt

Formanden for
Ph.d.-udvalget

Nye ph.d.-studerende får et velkomstbrev,
hvor de bliver gjort opmærksom på
betydningen af en forventningsafstemning. Emnet bliver desuden
behandlet på GSSTs introdag.
Vejledere bliver på vejlederkurser gjort
opmærksom at sikre, at der sker en
forventningsafstemning.
De studerende lægger materiale om
forventningsafstemning på deres fælles
labbook side.
PhD Programudvalget overvejer at
overtage en ordning fra Animal Science
med en start up samtale mellem vejleder,
PhD student og et medlem af PhD
Programudvalget.

Formanden for
Undervisningsudvalget (UU)

UU har endnu ikke taget initiativer i
denne forbindelse, idet de har prioriteret
at få de nye kurser indholdsmæssigt på
plads, og skemaplanlæggerne har store
problemer med overhovedet at få
”bakset” kurserne på plads i forhold til
hinanden og i forhold til lokaler. For netop
Foulum-folkene forventer formanden for
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UU ikke, at problemerne vil være større
end 2016/17, fordi de kurser de typisk er
involveret i ikke undergår forandringer og
oftest har kursusansvarlige fra Foulum.
I forbindelse med udrulningen af den nye
studieordning vil formanden for UU i
begge semestre (E2017/F2018) invitere
lærerkredsen til at følge op på opståede
problemstillinger. Her kan emnet/
problemstillingen naturligt tages op.
Udarbejdelse af en oversigt over alle
typer kursusudbud (inkl. konferencer og
udlandsophold) samt fonde der støtter
disse aktiviteter.

Formanden for
Ph.d.-udvalget +
Mette Kirkegaard

Oprette netværksgrupper for studerende,
der er i gang med skrivningen af ph.d.afhandlingen – ved brug af Labbook
Oprette praktikpladser i industrien

Line Dvinge

Peer-to-peer støtte gennem årlige ph.d.
konferencer

Ph.d.-studerende

Afklaring af karrieremuligheder ved årlige
karrieredage og ph.d. konference

Ph.d.-studerende
(Ph.d.-konference)
Charlotte Rohde
Knudsen
(karrieredag)

Institutlederen/
Erhvervskontaktudvalget

28. juni 2017
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Ph.d.-studerende kan henvende sig til
Mette Kirkegaard for individuel
rådgivning i Researchfunding.net, da
konferencer/studieophold varierer efter
forskningsområde.
Netværksgruppe er oprettet i Labbook
Der er lavet en aftale mellem ST og Novo
med det formål at etablere ni erhvervsph.d.-aftaler.
Der var arrangeret et møde med Novo
den 17. marts 2017, hvor der var
mulighed for at udveksle ideer og skabe
kontakter.
Der afholdes årligt en ph.d.-konference.
Seneste Ph.d. konference blev afholdt
28.-29. oktober 2016.
Der afholdes årligt en ph.d.-konference.
Seneste Ph.d. konference blev afholdt
28.-29. oktober 2016.
Er afholdes en årlig karrieredag. Seneste
karrieredag blev afholdt d. 5. maj 2017

