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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Referatet fra den 15/3 og det opdaterede årshjul blev godkendt. 

Vedr. referatet blev der spurgt ind vedr. opfølgning på forslag til ”Bekendtgørelse 
om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter”. Det blev besluttet 
at afvente det kommende møde i rektorkollegiet, og herefter drøfte en proces. 

Ph.d. skolelederne drøfter falling walls og phd. cup på deres kommende møde. 

2. Gensidig orientering
ST orienterede om alumneinitiativet på fakultetet, som er kommet særdeles godt 
fra start.

Punkter til beslutning

3. Udpegning til DFF-bestyrelsen (formand) og de faglige råd
Udvalget besluttede indstilling af kandidater til bestyrelsen og formandsposten.
UL drøfter sagen den 9/4. Herudover orienterede fakulteternes om processerne 
ift. indstilling til de faglige råd. 

Beslutning
- Udvalget besluttede kandidaterne til bestyrelsen fra AU, som fremlægges UL 

den 9/4

4. HPC-oplæg 
SRK præsenterede et revideret oplæg til UL vedr. organisering af HPC-området 
på tværs af fakulteterne på AU. Oplægget tager udgangspunkt i, at HPC er en 
forskningsinfrastruktur, og at disse primært finansieres af eksterne midler. Op-
gaven er primært at styrke samarbejdet på tværs og at repræsentere AU i natio-
nale fora. Forslaget er at adskille det faglige og det politiske ved at tage prodeka-
nerne ud af udvalget og give de faglige personer luft til at tænke visionært i regi 
af udvalget. 

I den efterfølgende drøftelse blev det bemærket, at der er behov for en klarere 
beskrivelse af ophænget til UFFE, herunder skal sagsgangene beskrives i oplæg-
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get eller et udvidet kommissorium. Det skal være tydeligt, at udvalgets opgave er 
at sikre sammenhængen på tværs af fakulteterne. Desuden er det formentlig ikke 
nok med eksterne midler på HPC-området. Derfor skal udvalget komme med en 
realistisk beskrivelse af, hvad der er behov for, for at udvikle området på AU.

Beslutning: 
- Hovedprincipperne i oplægget blev godkendt, men ophænget til UFFE og 

sagsgangene skal beskrives tydeligere. 
- Oplægget til UL skal være kortere (uden bilag)

Punkter til drøftelse

5. Kvinder i forskning: Opfølgning på handleplan for kvinder i forsk-
ning + status på konference om kønsbias 
LWB introducerede kort materialet og hovedtendenserne. Udviklingen går lang-
somt, særligt på de øverste karrieretrin, men også antallet af nyansættelser er fle-
re steder lavere end måltallene for bestanden.

Mht. måltallene, så er der behov for en drøftelse af, om de er uambitiøse flere 
steder og om de er overambitiøse andre steder ift. udviklingen.

Herefter var der en drøftelse af farvekodningen af oversigterne for bestandstalle-
ne til præsentationen i UL. Der var enighed om grøn: 40-60% kvinder, gul: 30-
39% kvinder og rød: 0-29%. Mht. overblikket over måltal og bevægelse mod mål-
tal følger farvemarkeringen dette princip: rød: <50% af målet er opnået, gul:  50-
74% af måltal er opnået, grøn: 75-100% af måltal er opnået. Blå: andelen af kvin-
der overstiger måltallet væsentligt. Materialet til UL skal være kortfattet og der 
skal kun oversigter for bestanden på fakultetsniveau. 

Beslutning: 
- UL orienteres på mødet den 25/4 ud fra principperne ovenfor. 

6. Ekstern finansiering: Evaluering af ildsjæle/ERC-satsning, herunder 
evaluering af virkemiddel
Som en del af status på alle UFFE´s USM-finansierede aktiviteter i foråret 2018
evaluerede udvalget kort ildsjæle-satsningen, hvor der er uddelt 2 mio. i 2017 og 
2,5 mio. kr. i 2018 til H2020-ansøgningsaktiviteter på fakulteterne. 

Midlerne er anvendt på forskellige måder på fakulteterne, f.eks. har de været ud-
delt i ansøgningsrundet på ST: Midlerne har været anvendt til rejsemidler til 
netværksopbygning og anden ansøgningsforberedende aktivitet. Forskerne har 
generelt være glade for midlerne. En del af midlerne hare desuden været anvendt 
til Marie Curie satsningen, som har været en succes med 17 bevillinger i seneste 
runde. 
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Der blev spurgt ind til, om denne type midler er en USM-opgave, eller det er en 
opgave for fakulteterne. På den anden side er det et signal til forskerne om, at 
UFFE har stort fokus på at hjemtage midler fra H2020. 

JW tilbød at udarbejde en analyse af, hvor mange ansøgninger til H2020, der er 
sendt afsted fra ildsjælene, også sammenlignet med andre forskere. 

Beslutning:
- Orienteringen blev taget til efterretning
- FSE laver en analyse af ansøgningsaktiviteten blandt ildsjælene

7. Kommunikation fra mødet
Ingen beslutning under dette punkt. 

8. Eventuelt
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