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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Referatet fra den 4/4 og det opdaterede årshjul blev godkendt.

2. Gensidig orientering
Fakulteterne orienterede om sager på fakulteterne, herunder blandt andet: 

- Seneste uddeling fra DFF
- HE orienterede om akademiet for adjungerede professorer. HE planlæg-

ger at adjungere 50 internationale professorer fra top 100 universiteter i 
2018 og 2019. LWB rundsender HE-notat om initiativet

Punkter til beslutning

3. HPC-oplæg
Søren Rud Keiding præsenterede kort det reviderede oplæg. Kort fortalt splittes 
e-science op i HPC og datamanagement. E-science udvalget omformes til et fag-
ligt HPC-udvalg, hvor hvert fakultet har to forskere som medlemmer. Udvalget 
refererer til UFFE og rapporterer ind med forslag og status med jævne mellem-
rum, ligesom der to gang årligt fremlægges indstillinger og status til UL på HPC-
området. Datamanagement håndteres i GDPR/datamanagementudvalget bestå-
ende af fire prodekaner og relevante vicedirektører. Tilsvarende organisering på 
fakulteterne vil være gavnligt for implementeringen. 

Der var enighed om at lægge oplægget frem for UL med følgende rettelser: 
- I bullit 2 skal der tilføjes ”baseret på ekstern finansiering”
- Det skal præciseres, hvem der udpeger udvalget
- Navnet på udvalget skal præciseres (at det er HPC)

Beslutning: 
- Et endeligt oplæg fremlægges for UL så snart som muligt

Punkter til drøftelse

4. Indsatsområde: interdisciplinaritet
Fakulteterne gav på mødet en status fort de fem interdisciplinære centre, som 
blev etableret i 2011-12. alle centre er stadig velfungerende og udmærker sig bl.a. 
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ved at hjemtage eksterne bevillinger. Generelt er centrene blevet mere ”fakultets-
orienterede” efter ophøret af den centrale finansiering. På forskellig vis er der 
fundet basisfinansiering til flere af centrene på fakulteterne. 

Udvalget drøftede herefter erfaringerne med de interdisciplinære netværk, som 
UFFE har støttet. Generelt har erfaringerne været gode, og mange nye gruppe-
ringer har lavet ansøgninger, som formentlig ikke ville have været lavet. Der er 
tale om risikovillige midler, hvor nye konstellationer afprøves. 

Endelig drøftede udvalget uddannelsernes rolle i at opdyrke nye interdiscipli-
nære områder. Frøene til de nye idéer skal plantes tidligt, og på iNANO har ud-
dannelsen i høj grad medvirket til at de forskellige fagområder smelter sammen. 
Flere sommerskoler på tværs af fakulteterne kunne også fremme interdisciplina-
ritet. UFU bør drøfte barriererne for uddannelsessamarbejde på tværs af fakulte-
terne. 

Endelig gentog Søren Rud Keiding, at interdisciplinært samarbejde slet ikke be-
høver at foregå internt på AU. Ofte vil de være en styrke at finde en partner på et 
andet universitet.  

5. Status vedr. SDG-konference
SRK gav en status for planlægningen af konferencen, som har to overordnede 
formål: 1) styrke AU´s synlighed eksternt 2) fortælle internt om potentialet i at 
arbejde med SDG´erne. I oplægget indgår en studenterdreven del (a la case com-
petition), en intern kampagne, konferencen og en hjemmeside, der viser omver-
denen, hvad der er af forskning på AU med relevans for SDG´erne.

Der var grundlæggende opbakning til idéen med konferencen. Der var følgende 
bemærkninger til oplægget: 
- Der var herefter en drøftelse af, om konferencen skal omfatte alle 17 ver-

densmål, eller fokusere ind på f.eks. fire mål, hvor AU profilerer sig særligt. 
- Mht. studenterdelen blev der stille spørgsmålstegn ved, om det kunne nås at 

gennemføre inden for den planlagte tidshorisont, og om der er for stort 
overlap til aktiviteterne i den tværgående case competition?

- Kan emnet være tema for match points i 2019? Det kan vise sig at være for 
sent ift. det ”momentum” der er for SDG´erne lige nu. En mulighed kunne 
være en synlig konference nu og så følge op på match points i 2019

- Der skal også koordineres med andre aktiviteter

Beslutning
- BBN konkluderede, at han vil drøfte oplægget med dekanerne ved førstkom-

mende lejlighed (den 9/5). Herefter kan planlægningen, herunder kontakt 
til oplægsholdere, fortsætte
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6. Orientering om status for FP9 
John Westensee orienterede mundtligt om status for FP9. Kommissionen for-
ventes at spille ud med en væsentlig budgetforøgelse. Fokus er stadig på excel-
lence i programmet og ”evolution frem for revolution”. Tidsmæssigt er der fort-
sat to muligheder; en fast track med vedtagelse inden EP-valget og en alternativ 
plan, hv or den endelige beslutning træffes af det nye parlament. 

JW henviste til to artikler, som rundsendes til udvalget. 

Beslutning
- Orienteringen blev taget til efterretning

7. Kandidater til European institute of Technology (EiT)
Beslutning
- Det blev besluttet ikke at stille kandidater i forslag til EiT. 

8. Kommunikation fra mødet
Når der er besluttet noget i UL, skal der kommunikeres om SDG og HPC. 

9. Eventuelt
OA-data blev taget til efterretning.
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