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

2. Gensidig orientering
Fakulteterne orienterede ikke på dette møde. 

Punkter til drøftelse

3. RM´s kortægning af forskningsstyrker med potentiale for erhvervs-
samarbejde (bibliometriske analyse)
IRIS-konsulenter deltog i mødet kl. 14-15, hvor de præsenterede processen med 
kortlægning af forskningsstyrker/erhvervsstyrker, metoden og den foreløbige
bibliometriske analyse.

UFFE så en række problemer ved analyseresultaterne, og det blev besluttet, at
fakulteterne fremsender input til analysen af forskningsmæssige styrkeområder 
med erhvervspotentiale som et input til IRIS. Inputtet skal indeholde emner og 
navne på konkrete forskere.  IRIS præsenterer en revideret analyse for UL den 
14/3 2018. 

Beslutning
- Hvert fakultet sender inden for en uge deres input til SKL, som viderefor-

midler til IRIS

Punkter til beslutning

4. Godkendelse af forskningsprojekter der ikke hører under Viden-
skabsetisk Komité
Udvalget drøftede problemstillingen, og konkluderede at et overordnet, smalt 
AU-udvalg kunne løse opgaven. De i sagsfremstillingen nævnte forskere inviteres 
til at udarbejde et forslag til retningslinjer, herunder forslag til snitflade mellem 
centralt og decentralt niveau. 

Beslutning
- LWB og de nævnte forskere udarbejder et forslag til udvalget

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. 15-16)
Sekretariat: Søren Klit Lindegaard, John Westensee

Referat
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5. Konferenceidé –”Joint forces on Sustainable Development Goals” –
næste skridt
Idéen stammer fra ST og formålet er at præsentere forskning på tværs af AU, 
som er relevant for løsningerne på SDG´nerne. Udvalget besluttede at nedsætte 
en styregruppe med 1-2 deltagere pr. fakultet, som fagligt skal konkretisere em-
nerne for konferencen. Udvalget besluttede at fokusere på at finde ildsjæle frem 
for på forhånd at udvælge specifikke SDG-mål. Ud over komitéen arbejder den 
administrative arbejdsgruppe med rådgivere fra fakultetssekretariaterne videre. 
Der skal præsenteres et konkret oplæg for erhvervsudvalget inden for en over-
skuelig fremtid. 

Beslutning
- Hvert fakultet melder 1-2 forskere (”ildsjæle”) ind til SRK som deltagere i 

styregruppen
- Når styregruppen har konkretiseret idéen om konferencen, præsenteres den 

for erhvervsudvalget

6. Kvinder i forskning: Udmøntning af midler fra opslag om ”Gender 
bias in research” 
Udvalget besluttede udmøntning af midler til projekter fra opslaget. Pga. de 
mange ansøgninger, besluttede udvalget at udvide rammen fra 450.000 til 
650.000. Udvalget drøftede forslagene og besluttede at lægge vægt på konkrete 
aktiviteter i udmøntningen af midlerne. Den konkrete udmøntning af midlerne 
blev delegeret til AMP og LWB, der efterfølgende orienterer udvalget. 

Beslutning
- Rammen udvides til 650.000 (det skyldes, at de 470.000 kr. som udvalget 

afsatte til case cimpetition på mødet den 15/1 kommer tilbage i udvalgets 
kasse – case competition er allerede finansieret af UFU-midler)

- LWB og AMP træffer beslutning om udmøntning af midlerne på baggrund af 
bemærkningerne på mødet, og orienterer udvalget herefter

7. Prioritering af indstillinger til Holst-Knudsen, forskningsformid-
lingsprisen og ph.d. priser
UFFE prioriterede kandidaterne til alle tre priser med henblik på at indstille til 
UL. SKL videreformidler UFFE´s prioritering. Ph.d. priserne behandles i ph.d. 
skolelederkredsen igen fra 2019. 

Beslutning
- SKL videreformidler prioriteringen af kandidaterne til UL

8. Status vedr. digitaliseringsstrategi
Udvalget godkendte den medsendte status på UFFE´s prioriteringer. 
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9. Bestil en forsker: Gratis forelæsning om mundtlig formidling
Punktet udgik, da videnskab.dk havde trukket sit tilbud tilbage.

Punkter til skriftlig orientering (ikke afsat tid)

10. Ekstern finansiering: H2020 og FP9
Materialet blev taget til efterretning. 

11. Kommunikation fra mødet
Der skal kommunikeres om gender bias-projekterne. SKL koordinerer med kom-
munikation. 

12. Eventuelt
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