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Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Hans Erik Bødker 

(HEB), Per Baltzer Overgaard (PBO), Brian Vinter (BV), John Westensee (JW)  

 

Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster Pkt. 2 Milena Corredig, Tech, Sanne Wøhlk, Aarhus BSS, Knud Warming, FSE  

Noter Inge Liengaard 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 11/8 2020 

Noter - 

Konklusion Dagsorden blev godkendt. 

Referat blev godkendt. 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

2 Midtvejsstatus: Oplæg fra de to SDG-centre 

Noter Projekt 1: Milena Corredig, Tech indledte: 

 Meget vanskeligt med netværksbaseret projekt under corona-nedlukning 

 Man nåede et opstartsmøde i nov. med 8 arbejdsgrupper; alle forskere 

der havde arbejdet på AU men ikke samarbejdet tidligere.  

 Status er:  

- Har skrevet et par grant-ansøgninger. 

- Planlægger et webinar med fokus på mindre arbejdsgrupper. 

- Planer om eksterne parter og rejser er skrinlagt.  

- Man forventer en virtuel slutkonference med ca. 350 deltagere. 

 Samarbejdet mellem health/food er relativt modent, og man arbejder på 

et fælles synergi-projekt. 

 Samarbejdet ift. social sciences er perspektivrigt, men kræver mere ud-

vikling.  

 Vedr. budget: grundet Covid-19 har ikke kunnet bruge de forventede mid-

ler. Derfor anmodes om, at kunne udskyde budgettet. Efterspørger at 

kunne udskyde midler. 

 

Drøftelse: 

 Der blev efterspurgt en tydeliggørelse af projektets samfundsmæssige im-

pact og forbindelsen til SDG-målene. 

 Det blev anbefalet, at ikke blot de erfarne forskere, men også de yngre 

forskere, som er tilknyttet projektet, synliggøres på hjemmeside. 
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 MC vurderer, at man kan indfri de forventninger til netværket, som frem-

går af ansøgningen, men det skal gøres på en anden måde end oprindeligt 

planlagt.   

 BSS og Health oplyste, at de samarbejder pt. om en ulighedsagenda – de 

forventer at række ud til Corredig. 

 

Projekt 2: Sanne Wøhlk/BSS indledte: 

SW skitserede indledningsvist de væsentligste udfordringer ved at arbejde in-

terdisciplinært: 

1. ”System-fejl” ift. både funding og publicering. Her honoreres det mo-

nodisciplinære. 

2. Meget tidskrævende at forstå hinandens forskning. Det handler om 

sprog, metoder osv. 

3. Svært at lave forskning sammen med virksomhederne. Oplever, at de 

er hurtige og meget driftsorienterede.  

4. Covid 19 – svært at netværke online. Har skullet gentænke nogle af 

aktiviteterne.  

 Netværket består af tre fakulteter og 10 erhvervspartnere 

 

Drøftelse: 

 Der blev efterspurgt mere kommunikation – SW oplyste, at de er i gang 

med pod cast serie.  

 BV vil tage fat i SW med henblik på at skabe kontakt til ingeniører, der 

kan bidrage til projektet. Desuden opfordring til at kontakte Aarhus 

Vand. 

 

Konklusion Forskningsudvalget: 

 Tog status fra de to netværk til efterretning.  

 Anerkendte, at det er vanskeligt at gennemføre netværksbaserede aktivi-

teter under Covid 19.   

 Vil tilbyde de to netværk hjælp til at få fat i de rigtige mennesker/udvide 

netværket.  

 Er indstillede på, at netværkene kan re-budgettere såfremt der er behov. I 

så fald skal der fremsendes forslag til justeret budget, som udvalget kan 

tage stilling til.  

 

3 AU Strategi 2025 og Handleplan 2021 

Noter BBN indledte og tog afsæt i oversigten bagerst i Strategi 2025.  

 Strategien vil fremover være omdrejningspunkt for udvalgets arbejde. 

 Forskningsudvalget skal udarbejde indspil til aktiviteter inden for de rele-

vante indsatsområder, som kan indgå i lederseminar og efterfølgende be-

styrelsesseminar juni 2021. 

 

Ud over udvalgets prioriterede indsatser (jf. opgaveappendix), falder følgende 

indsatser inden for udvalgets ansvarsområde: 
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 Ansvarlig forskningspraksis. Her er status, at der er indsatser i gang, og 

der er ikke behov for yderligere pt. 

 JRPD. Her er status, at der er udarbejdet et forslag fra arbejdsgruppen 

under ledelse af Kristian Pederen. Dette vil blive sendt til Forskningsud-

valget.  

 De interdisciplinære centre under Nat og Tech. Status: Det skal afklares, 

om centrene skal/kan gøres mere interdisciplinære. Først skal centrene 

dog evalueres. 

 

Drøftelse 

 BV: De eksisterende centre er gode til at skabe sammenhæng mellem Nat 

og Tech, og der er formentlig flere undervejs. Det er dog umiddelbart vur-

deringen, at det vil være svært at finde noget, der kan rumme alle fakulte-

ter.  

 BBN oplyste, at opgaven vedrørende diversitet og ligestilling nu ligger hos 

Diversitets- og ligestillingsudvalget. Den årlige opfølgning kommer dog 

forbi Forskningsudvalget til kommentering.  

 BV: Diversitet er et vigtigt perspektiv i forbindelse med ph.d.-afklaring, 

fordi frafaldet af kvinder efter endt ph.d.-grad er så stort. En mulighed er 

medarbejderafviklingssamtaler for at få mere viden om, hvorvidt der er 

en kønsmæssig bias.  

 

Konklusion Forskningsudvalget orienterede sig i Strategi 2025 og Handleplan 2021 med 

fokus på Forskningsudvalgets opgaver. 

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Forskningsudvalgets budget 2021-2023 

Noter BBN indledte. Budgettet skal lægges for 2021, og gerne ind i 2022/23. 

Det foreslåede budget blev gennemgået: 

 SDG-konference. Der er afsat midler frem til 2023. Såfremt den bliver 

succesfuld, kan den permanentgøres herefter og finansieringen overgå til 

fakulteterne. 

 Tre interdisciplinære centre:  Der er afsat midler for at kunne fastholde 

momentum/starte aktiviteter op, indtil der tilføres centrale USM-midler.  

 

Drøftelse 

 Der resterer 0,5 mio. kr. i budget 2021, som kan disponeres. 

 Følgende aktiviteter blev foreslået:  

- Marie Curie-Masterclass. Man har efterhånden fået udviklet et godt 

koncept, og i den seneste ansøgningsrunde blev der fremsendt 71 an-

søgninger via masterclass. 
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- Scientific writers: Kan indkøbes som konsulentydelse i forbindelse 

med fx DG- og ERC-ansøgninger. Flere fakulteter har erfaringer her-

med.  

 Der var enighed om, at udgifterne til scientific writers er begrænserede, og 

at det skal håndteres inden for fakulteternes egne budgetter. Det kan dog 

være nyttigt, at Forskningsudvalget på et tidspunkt har en drøftelse om er-

faringer vedr. brugen af scientific writers. 

 Det blev foreslået, at fakulteterne matcher de beløb, der afsættes til de in-

terdisciplinære centre.   

 Hvad angår forslag om aktiviteter i tilknytning til Horizon Europe, så vil 

der være en del nationale aktiviteter, som man koble sig på. 

 

Konklusion Forskningsudvalget: 

 Godkendte forslag til budget 2021  

 Besluttede at afsætte 300.000 til Marie Curie i 2021; fordelt ligeligt 

mellem fakulteterne. I 2022 og 2023 justeres beløbet til 0,5 mio.   

 Forslag vedr. Horizon Europa prioriteres ikke. 

 JRDP prioriteres ikke, men skal fremover finansieres fra det alm. bud-

get. 

 
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

5 Årsrapport Talentområdet 2019 

 

Noter BBN oplyste, at det er besluttet, at ph.d.-forløb kan forlænges, hvis der kan ar-

gumenteres konkret for, at behovet for forlængelse skyldes Covid-19.  

 

Konklusion Forskningsudvalget tog årsrapporten til efterretning.  

Når den har været drøftet i ph.d.-skolelederkredsen, sendes kommentarer til 

orientering til Forskningsudvalget, og det samlede materiale sendes til UL. 

 

6 Nyt om hjemtag 

Noter -  

Konklusion Nedslag blev taget til efterretning.  

 

7 Eventuelt 

Noter AMP efterspurgte, at oplæg om Forskningsstøtteenheden præsenteres i Forsk-

ningsudvalget. 

 

Konklusion - 

 

 


