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1

Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET

Møde den Mødeforum Klokkeslæt Sted Nr.
16. juni 2020 UFFE 14.00-16.00 Frandsensalen 5

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 
(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN) 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL)
Afbud
Gæster Pkt. 5 Jakob D. Sørensen
Referent Inge Liengaard (IL)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
1 14.00-14.05 Godkendelse af dagsorden og referat  

Bilag
1a referat 12. maj 2020

BBN

2 14.05-14.15 Nyt fra forskningsområdet

Bilag
2a DFF 1+2
2b NNF Nerd

BBN

Til beslutning
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

3 14.15-14.30 UFFEs budget 2020

Bilag
3a UFFE budget 2020
3bForslag vedr. interdisciplinært center for bæredygtighed
3c Beskrivelse af interdisciplinært center for ulighed

BBN

Til drøftelse
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

4 14.30-14.55 Talentområdet – Årsrapport 2019

Bilag
4a Udkast til Årsrapport 2019

JW

5 14.55-15.25 Ekstern forskningsfinansiering – Årsrapport 2019 
(lukket)

Bilag

BBN
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Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
5a Udkast til Årsrapport 2019
5b Fakulteternes kommentarer til årsrapportens form

6 15.25-15.45 Handleplan for flere kvinder i forskning: Opfølgning 
2019

Bilag
6a AU – Opfølgning 2019
6b VIP bestand institutter 2019
6c Udvikling måltal 2015-2019
6d Arts – Opfølgning 2019
6e Aarhus BSS – Opfølgning 2019
6f Health – Opfølgning 2019
6g Nat og Tech – Opfølgning 2019
6h Samlet tilbagemelding fakulteter
6i Erfaringer fra institutterne

BBN

Til meddelelse 
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

7 15.45-16.00 Eventuelt BBN
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AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 9. juni 2020
Side 1/1

Mødedato: 16. juni 2020
Møde: UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds) x
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

UFFEs budget 2020

Resumé

På møde d. 12. maj fik udvalget en status på UFFEs budget 2020. Der er udisponerede midler for knap 1,2 
mio. kr.  og det blev derfor aftalt, at prodekanerne skulle udarbejde forslag til aktiviteter vedr. ph.d.-områ-
det og interdisciplinært center for bæredygtighed.  Der er fremsendt et forslag vedr. interdisciplinært cen-
ter for bæredygtighed, mens det har været vurderingen, at ph.d.-området er dækket af eksisterende tiltag. 
Der er i stedet fremsendt alternativt forslag vedr. center om ulighed.   

Indstilling

Det indstilles, at udvalget
 Træffer beslutning vedr. de fremsendte forslag

Sagsfremstilling

UFFEs budget i 2020 er på 3 mio. kr. 
Pt. er der disponeret godt 1,8 mio., kr. idet aktiviteterne Marie Curie Masterclass og SDG-konference ikke 
kan afvikles som planlagt grundet Corona-nedlukning. 

På udvalgsmødet d. 12. maj 2020 blev det derfor drøftet, om der er andre aktiviteter, som UFFE kan prio-
ritere i 2020. Fakulteterne har fremsendt to forslag: ét vedrørende et kommende interdisciplinært center 
for bæredygtighed, fremsendt af Tech (bilag 2) og ét vedrørende et kommende interdisciplinært center om 
ulighed, fremsendt af Aarhus BSS (bilag 3). Begge forslag kan uddybes på mødet.  

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af udvalgets beslutning. 

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab

Bilag

Bilag 1: UFFE budget oversigt 2019-2021
Bilag 2: Forslag vedr. interdisciplinært center for bæredygtighed
Bilag 3: Beskrivelse af interdisciplinært center om ulighed  
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AARHUS
UNIVERSITET

Dato: 8. juni 2020
Side 1/1

Sagsfremstilling

Mødedato: 16. juni 2020
Møde: UFFE
Punktejer: John Westensee
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds) X
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne
Udkast til Årsrapport på Talentområdet 2019

Resumé 
Talentudviklingsenheden har på foranledning af UFFE udarbejdet et udkast til Årsrapport for Talent-
området 2019. Rapporten er udarbejdet med bidrag fra AU HR.

Det er hensigten, at rapporten fremadrettet udarbejdes årligt i begyndelse af hvert år.
Rapporten vil bestå af en hovedrapport samt et bilag per fakultet. Bilagene er ikke vedlagt her, da de 
udarbejdes, når rapportformatet er endeligt godkendt.

Indstilling
Det indstilles, at UFFE

 Drøfter vedlagte udkast til rapport og kommenterer på såvel indhold som format
 Giver input til eventuelle ændringer

Sagsfremstilling
Universitetsledelsen har henvendt sig til Talentudviklingsenheden med ønske fra rektor om en årlig 
statusrapport på talentområdet (ph.d.-uddannelse samt postdoc-området). Forslag om rapporten blev 
drøftet på UFFE-møde foråret 2019. Her blev det besluttet, at ph.d.-skolelederkredsen skulle komme 
med forslag til rapportens udformning.

Talentudviklingsenheden har i samarbejde med Universitetsledelsens Stab lavet et forslag til rapport-
format, som blev godkendt på ph.d.-skoleledermøde foråret 2019. Rapporten indeholder nøgletal for 
ph.d.-uddannelsen, data om beskæftigelse efter endt ph.d.-uddannelse samt nøgletal om postdoc-an-
satte på AU. Sidstnævnte er udarbejdet af AU HR.

Næste skridt
Rapporten revideres efter kommentarer fra UFFE-mødet, og fakultetsbilagene udarbejdes.
Rapporten inkl. fakultetsbilag fremlægges på UFFE-møde efter sommerferien.

Sagsbehandler
Stine Birk Kristensen, Talentudviklingsenheden

Involvering
Jacob Søndergaard, AU HR
Inge Liengaard, US
Ph.d.-skoleadministrationernes administrative ledelse.

Tidsfrist

Bilag
Bilag 1 Udkast til Årsrapport på Talentområdet - 2019
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AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 5. juni 2020
Side 1/2

Mødedato: 16. juni 2020
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds) x
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

”Handleplan for flere kvinder i forskning” – Opfølgning 2019

Resumé

AU vedtog i 2016 ”Handleplan for flere kvinder i forskning”.
Ledelsen følger årligt udviklingen på området ift. at sikre, at der sker den ønskede progression.  
Materialet for 2019 er nu klar og omfatter:

- Opfølgning på AU og fakultetsniveau på en række nøgletal
- Oversigt over VIP bestand m/k på institutterne
- Udvikling i institutternes måltal
- Tilbagemelding fra fakulteter og institutter

Materialet har været drøftet i Diversitets- og ligestillingsudvalget på møde d. 28. maj 2020. 

Indstilling

Det indstilles, at UFFE  
 drøfter Opfølgning 2019 og evt. kommer med anbefalinger til universitetsledelsen  

Sagsfremstilling

Nøgltal og måltal
Universitetsledelsen vedtog i marts 2016 Handleplan for flere kvinder i forskning. 
Som en del af implementeringen vedtog alle institutter lokale måltal og handleplaner. 

Der følges årligt op på institutternes måltalsopfyldning samt en række nøgletal:
 Bestand akademiske stillinger
 Nyansættelser akademiske stillinger
 Bedømmelsesudvalg 
 Ph.d.-området (udlandsophold og ph.d.-bedømmelsesudvalg)

Fra 2018/2019 er endvidere medtaget data om fordelingen m/k blandt ansøgere og kvalificerede an-
søgere og ledelse. 

Data fra Natural Sciences og Technical Sciences præsenteres samlet. Det skyldes, at en del af data 
stammer fra to rekrutteringssystemer (PXS som nu er udgået) og Emply Hire. Det har ikke umiddel-
bart været muligt at opdele data fra PXS på de to fakulteter.    

Proces
Data har været til kommentering på fakulteter og institutter. Deres bemærkninger fremgår af bilag h 
og i. 

Bemærkninger fra Diversitets- og ligestillingsudvalget
Udvalget bemærkede følgende i forhold til det videre arbejde:
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AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 5. juni 2020
Side 2/2

 Der er stort set inden forandring sket på fem år. Det kniber med professorer alle steder, men det 
værste er udviklingen ift. nyansættelser, hvor der er tilbagegang. Det er særligt problematisk, når 
det gælder de yngre forskere.

 Det er vigtigt, at ledelseslinjen – fra dekan til institutleder – anerkender problemstillingen og ta-
ger opgaven på sig. Tilbagemeldingerne fra fakulteterne og institutterne kan give indtryk af, at 
dette ikke er tilfældet alle steder. Af samme årsag er det også vigtig, at diversitet fremover er et pa-
rameter i rekrutteringen af institutlederne, for de spiller en vigtig rolle ved rekruttering.  Der erin-
dres om, at det er lovligt at forskelsbehandle i en periode til fordel for det underrepræsenterede 
køn, hvis den eksisterende repræsentation er under 25%.

Næste skridt
Efter drøftelsen i UFFE behandles materialet i universitetsledelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af opfølgningen.

Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab

Involvering

Fakulteterne, AU HR samt Talentenheden

Tidsfrist

-

Bilag

Bilag a: Opfølgning 2019 AU
Bilag b: Institutter bestand m/k
Bilag c: Udvikling måltal 2015-2019
Bilag d: Opfølgning 2019 Arts
Bilag e: Opfølgning 2019 BSS
Bilag f: Opfølgning 2019 HE
Bilag g: Opfølgning 2019 NAT og TECH
Bilag h: Fakulteternes bemærkninger
Bilag i: Institutternes erfaringer
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