











	Institut for Agroøkologi (AGRO)
	Organisationsstruktur

	Delegering af ledelse og instituttets arbejdsform
	Medinddragelse af medarbejdere via seminarer, udvalg, komitéer og andre former
	Uddannelsesudvalg
	Ph.d.-programkomité

	Intern kommunikation
	bilag 1_Håndtering af myndighedsopgaver.pdf
	Budgettering
	FVM
	Andre enheder og ministerier
	Besvarelser
	Afslutning

	Bilag 3_Retningslinjer for forlods finansiering.pdf
	Fællesudgifter
	Mobiltelefon og adgang til internet hjemme

	6 forskningsfaglige sektioner
	Ledelse
	IT-udstyr
	Diverse
	Redaktør på tidsskrift, udvalgsposter
	Koordinator på ansøgninger til EU og andre store ansøgninger

	Medfinansiering og OH ved eksterne ansøgninger
	FTP
	DSF
	Private fonde
	GUDP og EUDP
	Miljøstyrelsen (MST)
	Indtægtsdækket virksomhed

	Uddannelse og Talent
	Ph.d.-studerende, som ikke er eksternt projektansatte
	BSc- og MSc-studerende
	IT-udstyr

	Markforsøg og semi-field
	Ledelse
	IT-udstyr
	Diverse

	Interne ansøgninger
	Myndighedsbetjening
	Investeringer

	bilag 4_AGRO_Institutledelse.pdf
	Institutledelsen i AGRO
	Mødeplan for AGRO’s institutledelse 2015

	bilag 6_AGRO_funktionsbeskrivelser.pdf
	AGRO_sektionsleder_stillingsbeskrivelse_MARK.pdf
	Funktionen som leder af Markforsøg og semi-field sektion ved Agroøkologi
	Etablering, ændring og nedlæggelse af en sektion i Agroøkologi
	Sektionsleder – kvalifikationskrav og rekruttering
	Sektionsleder – arbejdsopgaver



	Procedurer i AGRO.pdf
	Økonomi, bemandingsplaner og projektstyring
	Interne projektansøgninger
	Eksterne projektansøgninger
	Budgetter
	Regnskab
	Indkøb
	Tidsregistrering

	Ansættelser
	Angående ansættelse af ledige med løntilskud
	Betaling af gebyr til STAR for udlændinge der kommer til AGRO
	Personer som ansættes med løn fra AGRO
	Ph.d.-studerende som kommer på egne scholarships men indskrives i GSST
	Gæster og screening grant

	Goddag og farvel til medarbejdere
	Goddag
	Farvel


	Øvrige personalemæssige forhold
	Tildeling af kontorarbejdspladser
	Flekstidsaftale
	Afholdelse af ferie og særlige feriedage
	Overarbejde

	Ph.d. vejledninger
	Trivselssamtaler for ph.d.-studerende
	Ph.d.-rejseregler
	Publicering og trykning af ph.d.-afhandling
	Reception i forbindelse med ph.d.-forsvar
	Praksis vedr. perioden mellem aflevering og forsvar for ph.d.-studerende

	bilag_Procedurer i AGRO.pdf
	Økonomi og projektstyring
	Interne projektansøgninger
	Eksterne projektansøgninger
	Budgetter
	Regnskab

	Indkøb
	Ansættelser
	Goddag og farvel til medarbejdere
	Goddag
	Farvel


	Tildeling af kontorarbejdspladser
	Retningslinjer for forlods finansiering.pdf
	Fællesudgifter
	Mobiltelefon og adgang til internet hjemme

	6 forskningsfaglige sektioner
	Ledelse
	IT-udstyr
	Diverse
	Redaktør på tidsskrift, udvalgsposter
	Koordinator på ansøgninger til EU og andre store ansøgninger

	Medfinansiering og OH ved eksterne ansøgninger
	FTP
	DSF
	Private fonde
	GUDP
	Miljøstyrelsen
	Indtægtsdækket virksomhed

	Uddannelse og Talent
	Ph.d.-studerende, som ikke er eksternt projektansatte
	BSc- og MSc-studerende
	IT-udstyr

	Markforsøg og semi-field
	Ledelse
	IT-udstyr
	Diverse

	Interne ansøgninger
	Myndighedsbetjening
	Investeringer

	Numre.pdf
	Økonomi
	Bankoplysninger
	CVR (VAT)
	PIC-nr.
	P-nr.
	Enhedsregistret ved AU

	Forretningsgang i AGRO med indkøb og IndFak.pdf
	Foulum
	Flakkebjerg
	Askov
	Jyndevad

	Nyansættelse uden løn.pdf
	Yderligere information krævet vedr. ulønnet medarbejder ved AGRO




	Button7: 
	Button1: 


