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Modtager(e): Ledelse og medarbejdere ved Institut for Bioscience

Notat

AFTALE vedr. RKS-medarbejdernes deltagelse i undervisningen af bachelorer og kandidater ved Bioscience og AAR-medarbejderes ad-hoc deltagelse i rådgivningsaktiviteter
I 2013 blev instituttets økonomi delt op, og følgelig blev den samlede basisbevilling
opdelt i en del til RKS og en del til AAR. Basisbevillingerne skal dække de aktiviteter
– herunder undervisningsaktiviteter – der udspringer fra henholdsvis RKS og AAR.
Al indtjening via undervisning (STÅ, færdiggørelsesbonus, mv.) forbliver i den nuværende økonomimodel på fakultetsniveau, og der reguleres ikke automatisk i basisbevillingerne for øget eller mindre undervisning ved det enkelte instituttet. Ligeledes
sker der heller ikke afregning mellem ST-institutter ved varetagelse af undervisning
uden for eget institut. Dette for at sikre institutterne en økonomisk robusthed over
for svingende studentertal og for at modvirke suboptimering, kassetænkning og intern konkurrence mellem institutter på ST.
Det er en økonomisk udfordring når RKS-medarbejdere ønsker at indgå i ny undervisning ved BIOS, så det samlede omfang af RKS’ varetagelse af undervisning bliver
større, end det var, da instituttets økonomi blev delt. Det kan imidlertid være ønskeligt at udbyde nye kurser fra RKS for at styrke bredden i biologiuddannelsen på AU.
Samtidig er det i visse tilfælde nødvendigt for BIOS AAR at hente kræfter ind til at varetage kurser i det eksisterende undervisningsudbud, og her ønsker BIOS AAR helt
naturligt at trække på kompetencer i BIOS RKS. I begge tilfælde er der tale om, at
RKS leverer undervisning i et omfang, der er større, end det var, da instituttets økonomi blev delt.
Den nye og mere transparente økonomimodel ved ST forventes at kunne håndtere
ændringer i undervisningsbelastning ved de enkelte ST- institutter. Den implementeres imidlertid først i 2016, og derfor har ledelsen besluttet følgende:
Undervisning:
En baseline for RKS-medarbejdernes varetagelse af undervisning af bachelorer og kandidater ved Bioscience er opgjort på baggrund af omfanget af den undervisning RKS-medarbejdere varetog i 2013, da Bioscience
blev økonomisk opdelt. Dette omfang af undervisning anses nu som fi-
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nansieret af basisbevillingen til RKS. Fremover vil AAR honorere med
kostpriser, når RKS-medarbejdere varetager undervisning i allerede eksisterende undervisningsudbud ved Biologi ud over den opgjorte baseline. Nye undervisningstilbud oprettes kun efter aftale med ledelsen og
Uddannelsesudvalget og honoreres ikke fra AAR.
Med hensyn til AAR- medarbejderes deltagelse i rådgivningsaktiviteter i RKS skal det
tilstræbes, at relevante medarbejdere inkluderes allerede i ansøgningsfasen af projektet, og at projekterne således etableres som samarbejdsprojekter. Det kan imidlertid i
visse tilfælde være ønskeligt at inddrage AAR-medarbejdere ad-hoc i rådgivningsopgaver, både for at udnytte de faglige kompetencer i instituttet på bedste måde og for
at holde økonomien indenfor instituttet. Med hensyn til økonomien ved ad-hoc rådgivningsopgaver har ledelsen besluttet følgende:
Rådgivning:
Inddragelse af AAR-medarbejdere ad-hoc i rådgivningsopgaver ved RKS
skal honoreres med kostpris.

Bilag:
 Opgørelse af RKS-medarbejdernes bidrag til undervisningen i Biologi i 2013
 Kursuskatalog Forår 2013
 Kursuskatalog Efterår 2013
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BILAG:
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Opgørelse af RKS-medarbejdernes bidrag til undervisningen i Biologi i
2013
RKS-medarbejderes varetagelse af undervisningen af bachelorer og kandidater ved
Bioscience i 2013 er opgjort på basis af kursusudbuddet, som det fremgår af kursuskataloget. Vejledning af bachelor- og specialeprojekter er ikke medtaget. På omstående sider er biologi-kursusudbuddet i 2013 listet med angivelse af kursusansvarlig
faglærer, ECTS, antal studerende, mv. Derudover deltager RKS-medarbejdere som
undervisere i kurser, hvor det er en AAR medarbejder, der er faglærer. Omfanget af
dette er ikke gjort op, idet vi forventer en vis hukommelse blandt de ansvarlige og
deltagende medarbejdere. Ændres omfanget væsentligt (efter aftale med ledelsen),
træder betalingsaftalen i kraft.
Det fremgår af nedenstående tabel, at RKS-medarbejdere i 2013 var kursusansvarlige
på 16.7% af de udbudte kurser, samt at STÅ-indtjeningen på kurserne udgjorde 8.9%
af den samlede STÅ-indtjening.
Tabel 1: Antal ECTS udbudt på bachelor og kandidatuddannelsen i Biologi i 2013 med kursusansvarlige fra henholdsvis RKS og AAR, samt antal optjente STÅ under forudsætning af at alle kursister består eksamen. Vejledning af bachelor- og specialeprojekter er ikke medtaget.

ECTS

Forår
Efterår
I alt

STÅ

Forår
Efterår
I alt

BIOS-RKS
55
20
75
(16.7%)
26.5
4.2
30.7
(8.9%)

BIOS-AAR
160
215
375
(83.3%)
152
161.1
313.1
(91.1%)

BIOS-totalt
215
235
450
(100%)
178.5
165.3
343.8
(100%)
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Kursuskatalog Forår 2013; Kurser markeret med gult har en RKS-medarbejder
som kursusansvarlig.
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Kursuskatalog Efterår 2013; Kurser markeret med gult har en RKS-medarbejder
som kursusansvarlig.
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