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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Referatet fra den 19/2 og det opdaterede årshjul blev godkendt. 
LWB orienterede om, at midlerne til gender bias projekter er blevet udmøntet, 
og at beskrivelser og fordeling vedlægges materialet til næste møde. 

2. Gensidig orientering
Fakulteterne orienterede om gensidigt blandt andet: 
- HE og BSS strammer op på rekrutteringspraksis i forlængelse af universite-

tets nye normer for rekruttering. Bl.a. er kaldelse ikke en del af rekrutterin-
gen på BSS, heller ikke eksterne kandidater

Punkter til drøftelse
3. HPC-oplæg

Søren Rud Keiding indledte med at orientere om forhistorien, bl.a. digitalise-
ringsstrategien og drøftelse i UL for ca. 6 mnd. siden. Der har senest været en 
proces med inddragelse af fagfolk med HPC-ekspertise og en efterfølgende drøf-
telse i e-science udvalget, og det er svær at formulere en fælles idé. Det skyldes, 
at HPC er en forskningsinfrastruktur, som primært skal finansieres gennem for-
skernes eksterne midler. Ledelsens opgave er at stille rammerne til rådighed, så 
forskerne kan hjemtage de nødvendige eksterne midler. SRK foreslog derfor, at 
oplægget bliver at de forskningsaktive knyttes tættere sammen på tværs af fakul-
teterne og at opgaven for et tværgående ”HPC-udvalg” bliver tværgående samar-
bejde/koordinering og at varetage AU´s interesser eksternt. 

I den efterfølgende drøftelse blev der spurgt, om organisationen kan tegnes tyde-
ligt nok op eksternt og om den vil være i stand til at håndtere eksterne henven-
delser. Det blev pointeret, at det ledelsesmæssige ophæng skal være tydeligt for 
at modellen kan fungere. Det skal overvejes, om dekanerne eller UFFE skal være 
ophænget og modellen skal beskrives tydeligt inden næste møde i UFFE med 
henblik på indstilling til UL. 

Beslutning:
- SRK præciserer beskrivelsen af modellen og dens ledelsesmæssige ophæng 

inden næste møde i UFFE. Her besluttes indstilling til UL

Møde den: 15/3 2018 kl. 14.00-16.00
Rektoratets mødelokale
3. 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 (kl. 14.00-
14.45)
Sekretariat: Søren Klit Lindegaard, John Westensee
Gæst: Jakob D. Sørensen (pkt 5 og 6)

Referat
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4. Rekruttering/vækstlag: Status for AU´s anvendelse af tenure track, 
og kort drøftelse af KU-model
Fakulteterne redegjorde for status for anvendelse af den nuværende tenure track 
model på AU:
- Modellen anvendes på ST og BSS, i begrænset omfang på HE og slet ikke på 

AR
- I begyndelsen med interne kandidater og i de senere år med eksterne kandi-

dater
- Fakulteterne har haft mulighed for at tiltrække kandidater, som de ikke ville 

have kunne tiltrække uden tenure track muligheden. På f.eks. ECON og 
MGMT er det f.eks. ”industri-standarden” at kunne tilbyde tenure. 

- KU-materialet viser store forskelle mellem universiteterne. F.eks. bruges 
tenure på KU-HUM, mens KU-SAMF ikke bruger det. 

- Erfarinegrne hidtil er bl.a. at kravene til bedømmelse midtvejs og til slut ved 
forløbet skal være skarpe og det skal bedømmelsen også

- Der kan være udfordringer ved at have to indgangsveje. Kan f.eks. en forsker, 
der ikke levere om til tenure-kravene søge at almindeligt lektorat?

- AU har 48 i tenure og KU har 44, selvom det nærmest lyder som om, at KU 
har opfundet modellen

Herefter var der en kort drøftelse af ”KU-modellen” (op til professorniveauet).
Der var enighed om, at AU skal have et tilbud for at kunne konkurrere internati-
onalt, men at der f.eks. ikke skal være muligt for alle at tilmelde sig programmet.
Men hvad er forudsætningerne, hvis en sådan model skulle indføres i DK? Det 
skal konkret beskrives, hvilke ændringer i cirkulæret for stillingsstruktur for vi-
denskabeligt personale ved universiteterne ville skulle ændres. 

Beslutning
- Fakulteternes orientering vedr. tenure track blev taget til efterretning
- Evt. ønskede ændringer til cirkulæret skal beskrives

5. Danmarks Grundforskningsfonds 10. ansøgningsrunde
Opslaget forventes offentliggjort den 1/5, hvor der også er informationsmøde på 
AU. Det blev besluttet at spørge rektor, om han ville byde velkommen til infor-
mationsmødet, ligesom det skal undersøges, om der kan arrangeres 1:1 møder. 

De foreslåede forskere blev godkendt, men det blev pointeret, at prodekanerne 
skal spørges inden forskerne fra de enkelte fakulteter spørges om at deltage i 
større arrangementer. 

Beslutning
- Programmet blev godkendt
- Rektor spørges om at byde velkommen, og fonden spørges om 1:1 møder
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6. Ekstern finansiering: Status vedr. donationer
Jakob D. Sørensen orienterede om status for processen på AUH og Per Baltzer 
Overgaard orienterede om aktiviteterne på BSS. 

Beslutning
- Orienteringen blev taget til efterretning og det blev besluttet at der skal ori-

enteres om aktiviteterne med jævne mellemrum fremover

Punkter til beslutning

7. Evaluering af Falling Walls 2017 og 3MT i Aarhus 
Evaluering af FW 2017 blev taget til efterretning. Evalueringen sendes til ph.d. 
skolelederne, der ser på de forskellige formidlingskonkurrencer rettet mod ph.d. 
ere samlet. 

Beslutning
- Evalueringen af FW sendes videre til ph.d. skolelderne, der ser på de forskel-

lige formidlingskonkurrencer rettet mod ph.d. ere samlet.

8. Kommunikation omkring RefWorks
Beslutning:
- Udvalget godkendte af proces for udfasning og havde ingen kommentarer til 

mailtekst, som skal sendes ud til alle brugere. 

9. Kommunikation fra mødet
DG-informationsmøde og RefWorks udfasning skal kommunikeres. 

10. Eventuelt
- FER´s notat om erhvervsphd blev taget til efterretning. 

- Herefter var der en drøftelse af processer, sagsgange og ansvar, som skal sæt-
tes på dagsordenen som punkt på et kommende møde.

- JW orienterede om, at konturerne af FP9 begynder at tegne sig så småt. JW 
sætter det på dagsordenen, når der er noget konkret. 

- Revideret national Open Access-strategi:
Udvalget drøftede det fremsendte materiale om bemærkningerne fra Per 
Lindblad Johansen

- Anledningen er, at ministeriet har sendt 2.udgave af en revideret OA-
strategi til kommentering i den nationale styregruppe, hvor Per Lind-
blad Johansen repr. AU
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- Oprindeligt var der lagt op til at det samlede nationale OA-mål skulle 
nedsættes til 80%

- Efter forelæggelse hos ministeren er strategien ændret igen til et mål 
om 100% OA. Ministeren kan/vil ikke kommunikere et mål på 80% 
OA af offentligt finansieret forsknin

- Herudover er der sket en opdeling af ansvar mellem DEFF, der skal 
hæve potentielt for OA, ved at forhandle bedre aftaler med forlagene 
(kun artikler med embargoperiode op til ét år tæller med i OA-baro-
metret pt), og universiteterne der skal opfylde det fulde potentiale.

- DEFF skal således udvide universiteternes potentiale for OA fra de 
nuværende 75% af alle danske forskningsartikler til 100% af artik-
lerne (ved at embargoperioderne gøres kortere)

- Universiteterne skal udnytte hele potentialet for OA, dvs et mål på 
100%, men nu først i 2025

-
Efter anbefaling fra Per Lindblad, sendes disse kommentarer til den revide-
rede strategi:

- Arbejdsdelingen mellem universiteterne og DEFF er fornuftig
- Det er et problem, at målet på 100% i realiteten er uopnåeligt
- Der bør fokuseres på, at OA påhviler forlagene ved at de åbner for ad-

gang til artiklen efter embargo-perioden, frem for at universiteterne 
pålægges at lægge post print ud i PURE. Publicering af post print er 
ofte uhensigtsmæssigt, bl.a. fordi der kan opstå tvivl om, hvorvidt der 
refereres til den rigtige version af artiklen og Post-print ofte er meget
svært læseligt. 

- At bygge OA ind i meriteringen er helt uacceptabelt for universite-
terne

- Det er op til forskeren at beslutte, hvilken form for OA, der anvendes 
(grøn eller gylden) alt efter, hvor forskeren vurderer, at artiklen mest 
hensigtsmæssigt publiceres
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