Kommissorium for ADI’s styregruppe
(opdateret i 2013 i forbindelse med ADI’s permanente indlejring på Hum og Samf)


ADI ledes af en styregruppe på 5-8 medlemmer



Styregruppens 5-8 medlemmer udpeges af dekanerne på HUM og SAMF. Så vidt muligt
udpeges ledelsesrepræsentanter – f.eks. institutledere fra HUM og SAMF – der har den
strategiske indsigt i institutterne og fakulteterne samt hjemmel til at træffe beslutninger.



Styregruppen indstiller en formand og næstformand til dekanerne på HUM og SAMF.
Begge fakulteter skal være repræsenteret i formandskabet. Formanden refererer til
dekanerne på HUM og SAMF.



Styregruppen kan indstille en formand eller næstformand fra sin midte, eller indstille en
repræsentant fra et relevant fagligt område. En formand udpeget udefra vil have samme
status som de øvrige medlemmer af styregruppen, når der træffes beslutninger.



Det faglige panel under ADI er repræsenteret ved 2 observatører – en fra hvert fakultet - der
deltager i styregruppens møder, når styregruppen vurderer, det er relevant.



Styregruppen sekretariatsbetjenes af et sekretariat/en koordinator. Koordinatoren er
tilforordnet styregruppens møder.

Styregruppen har til opgave at:
 disponere (i faglige spørgsmål efter indstilling fra det faglige panel) over fælles midler i
budgettet til konferencer, PR og publikationer, rejser, sekretariat, gæster, udvekslinger og
mindre bevillinger
 sikre tværfakultær sammenhæng og afstemning af ADI’s aktiviteter og videreføre de under
fase 1 (2008 – 2012) etablerede aktiviteter, samt koordinere nye initiativer inden for Asienområdet på KU
 koordinere forskningsaktiviteter, herunder større tværgående forskningsprojekter
 identificere fremtidige uddannelsesbehov og muligheder for fælles uddannelser
 fremme debat om områdets udfordringer, f.eks. gennem afholdelse af konferencer,
seminarer, mv
 drøfte den internationale udvikling på området, herunder tendenser i international
uddannelse, forskning og innovation
 rådføre sig med det faglige panel, når det gælder faglige aktiviteter
 fremme formidling og samarbejde med offentligheden og eksterne samarbejdspartnere
 medvirke til synliggørelse af Københavns Universitet og dokumentation af forskningens
omfang og kvalitet
 medvirke til at fremme den eksterne finansiering af forskning og uddannelse inden for
satsningsområdet
 sørge for den strategiske udvikling af ADI
 sørge for løbende evaluering

Formandens opgaver:
 koordinere ADI’s arbejde i samarbejde med sekretariatet
 repræsentere ADI udadtil og være talsmand for ADI
 rådgive fakultetsledelser samt institutledelser, der ikke er repræsenteret i styregruppen,
(herunder også studienævn) vedr. den faglige planlægning inden for satsningsområdet
Styregruppen arbejder på grundlag af følgende planlægningsværktøjer:
 2016 – Københavns Universitets Strategi
 udviklingskontrakten for Københavns Universitet
 strategiplan for Asien-satsningen
 årsrapporter
 APM notat (oktober 2012)

Kommissorium for ADI’s faglige panel


Det faglige panel består af en række faste medlemmer: Ansatte under ADI-bevillingen inkl.
postdocs og ph.d. stipendiater. Formanden for styregruppen indgår ligeledes i det faglige
panel som fast medlem.
Derudover har alle forskere ved KU, der arbejder med Asien/ADI temaer, mulighed for at
deltage i det faglige panels møder, således at eksisterende KU-kræfter inden for
Asienforskningen bliver bedst muligt kontekstualiseret. Der tages hensyn til, at
juniorforskere også er repræsenteret i panelet. Det faglige panel vælger to repræsentanter
som observatører ved styregruppemøder. For at sikre kontinuitet skal de to observatører
vælges blandt de faste medlemmer af det faglige panel, dvs. ADI-ansatte på professor- eller
lektorniveau.



Det faglige panel har til opgave at sikre den faglige udvikling af ADI. Dvs. det faglige panel
skal udvikle faglige initiativer og aktiviteter, der er i tråd med initiativets forskningstemaer
eller på anden vis har tilknytning til initiativet. Endelig sørger det faglige panel for
implementering af aktiviteterne. Det faglige panel bliver således et forum, hvor eksisterende
Asienforskning styrkes, og nye ideer/initiativer vokser frem med udgangspunkt i de
involverede forskeres kompetencer og interesser.



Det faglige panel betjenes af ADI sekretariatet. Koordinatoren er tilforordnet møder i det
faglige panel som mødesekretær.



Aktiviteter, der kræver økonomisk støtte, forelægges styregruppen, som skal sikre det
tværfaglige samarbejde.



Det faglige panel inviteres til at komme med forslag og ideer til nye uddannelsestiltag
indenfor området (den formelle beslutningsvej er studienævnene).

