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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Godkendelse af referatet fra den 15/1 og det opdaterede årshjul.
Vedlagt er:
- 1a: udkast til referat af mødet den 15/1
- 1b: opdateret årshjul

2. Gensidig orientering
Fakulteterne orienterer om relevante sager på fakultetet. 

Punkter til drøftelse

3. RM´s kortægning af forskningsstyrker med potentiale for erhvervs-
samarbejde (bibliometriske analyse)
Besøg af IRIS-konsulenter kl. 14-15, der præsenterer den bibliometriske analyse

Vedlagt er: 
- 3a: IRIS´ foreløbige bibliometriske analyse
- 3b: Revideret tidsplan for projektet

Punkter til beslutning

4. Godkendelse af forskningsprojekter der ikke hører under Viden-
skabsetisk Komité
Forslag om håndtering af proces for disse projekter. Èn fælles komité på AU eller 
én på hvert fakultet?

Vedlagt er: 
- 4a: Sagsfremstilling

5. Konferenceidé –”Joint forces on Sustainable Development Goals” –
næste skridt
Udvalget beslutter næste skridt: nedsættelse af konferencekomité

Vedlagt er:
- 5a: Sagsfremstilling
- 5b: Oplæg

Møde den: 19/2 2018 kl. 14.00-16.30
Rektoratets mødelokale
2. 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. 14-15)
Sekretariat: Søren Klit Lindegaard, John Westensee

Dagsorden
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6. Kvinder i forskning: Udmøntning af midler fra opslag om ”Gender 
bias in research” 
Udvalget beslutter udmøntning af midler til projekter fra dette opslag: 
http://medarbejdere.au.dk/strategi/ufes/koensbias-i-forskning-opslag-2018/

Vedlagt er: 
- 6a: Sagsfremstilling
- 6b: Fire ansøgninger
- 6c: Call text

7. Prioritering af indstillinger til Holst-Knudsen, forskningsformid-
lingsprisen og ph.d. priser
UFFE prioriterer indstillingerne til alle tre priser.
Indstillingerne er fremsendt separat i mails til mødedeltagerne. Inden mødet har 
fakulteterne scoret alle kandidaterne (1-3), og samlet fremsendt scoren til 
skl@au.dk senest den 19/2 kl. 12

Vedlagt er: 
- 7a: Sagsfremstilling vedr. Holst-Knudsen
- 7b: Oversigt over modtagere af Holst-Kniudsen 1958-2017
- 7c: Sagsfremstilling vedr. Forskningsformidlingsprisen
- 7d: Oversigt over prismodtagere af Forskningsformidlingsprisen 2006-2017
- 7e: Sagsfremstilling vedr. ph.d. prisen
- 7f: Oversigt over modtagere 2003-2017

8. Status vedr. digitaliseringsstrategi
Vedlagt til godkendelse er en status på UFFE´s prioriteringer med henblik på 
orientering af UL den 7/3 2018.

Vedlagt er: 
- 8a: Forslag til status fra UFFE

9. Bestil en forsker: Gratis forelæsning om mundtlig formidling
Forespørgsel fra videnskab.dk

Vedlagt er: 
- 9a: Henvendelsen fra videnskab.dk

Punkter til skriftlig orientering (ikke afsat tid)

10. Ekstern finansiering: H2020 og FP9
Orientering vedr.: Status for H2020 hjemtag, ERC-arrangement, AU´s MarieCu-
rie-satsning og FP9-processen
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Vedlagt er: 
- 10a: Sagsfremstilling
- 10b: Oversigt over bevillinger Horizon 2020 pr. 18. januar 2018
- 10c: Guilds statusnotat vedr. FP9
- 10d: One-pager med AU’s holdninger til FP9 – opdateret fra tilsvarende pa-

pir udarbejdet i fbm. Midtvejsevalueringen af H2020

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

12. Eventuelt
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