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Side 1/2 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Godkendelse af referatet fra den 12/12 og det opdaterede årshjul. 

 
Vedlagt er: 
- 1a: udkast til referat af mødet den 12/12 
- 1b: opdateret årshjul 

 
2. Gensidig orientering 

Fakulteterne orienterer om relevante sager på fakultetet.  
 
Punkter vedr. erhvervssamarbejde 
 
3. Erhvervsområdet og UFFE 

Udvalget drøfter kort snitfladen og rollefordelingen ift. erhvervsudvalget 
 
4. Midler til erhvervsområdet 2018 

På baggrund af indspil fra fakulteterne besluttes udmøntning af midlerne (op-
følgning på mødet den 12/12 2017) 
Vedlagt er:  
- 4a: Forslag fra fakulteterne 

 
5. Region Midtjyllands kortlægning af forskningsstyrker med stort er-

hvervspotentiale 
JW orienterer om opstartsmøde med RM og IRIS. Udvalget beslutter den faglige 
forankring af projektet på AU.  
Vedlagt er:  
- 5a: Sagsfremstilling 
- 5b: Notet om processen 
- 5c: Slides fra opstartsmøde med IRIS 

 
6. Erhvervs ph.d. ordningen 

Drøftelse af initiativer, der skal få flere erhvervs ph.d. er til AU.  
Vedlagt er: 
- 6a: Sagsfremstilling 
- 6b: Forslag til folder 
- 6c: Forslag til folder med flap 

 

Møde den: 15/1 2018 kl. 15.00-17.00 
Rektoratets mødelokale 
1. møde i Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde 2018 
Deltagere: Søren Rud Keiding, Anne Marie Pahuus, Ole Steen Nielsen, Kurt Nielsen, Jes 
Madsen, Lise Wogensen Bach, Per Baltzer Overgaard, Brian Bech Nielsen 
Sekretariat: Søren Klit Lindegaard, John Westensee 

Dagsorden  
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7. Konferenceidé – ”Joint forces on Sustainable Development Goals”  
Forslag fra ST om en fælles konference på tværs af fakulteterne med udgangs-
punkt i FN´s verdensmål, forskning på AU og samarbejde med virksomheder. 
Vedlagt er:  
- 7a: sagsfremstilling 

 
Punkter til drøftelse 
 
8. Plan for UFFE-møderne i foråret 2018 

Drøftelse af indsatsområder i foråressemestret, herunder også digitaliserings-
strategi (ansvar for datamanagement og HPC-planer) og forslag til nye 
events/indsatsområder.  
Vedlagt er:  
- 8a: Sagsfremstilling 

 
Punkter til orientering 
 
9. Oversigt over initiativerne i regeringens strategi for forskning og in-

novation 
DKUNI har lavet en oversigt over iniutiativerne i ministerens strategi for forsk-
ning og innovation.  
Vedlagt er: 
- 9a: Notat 

 
10. Orientering om formulering af missions i ”the Guild” 

Kort orientering om formulering af missions i regi af the guild.  
Vedlagt er:  
- 10a: Sagsfremstilling 
- 10b: Missions policy statement 
- 10c: Missions booklet 

 
11. Orientering om to rapporter fra UFM 

Der vedlægges et kort brief af to rapporter fra UFM om dansk deltagelse i Hori-
zon 2020 og dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber 
Vedlagt er:  
- 11a: Notat, der opsummerer rapporterne 

 
12. Kommunikation fra mødet 

Kort drøftelse af, om der skal kommunikeres beslutninger eller drøftelser fra 
mødet i ledelsesstrengen eller via interne medier.  
 

13. Eventuelt 
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