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1

Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET

Møde den Mødeforum Klokkeslæt Sted Nr.
18/12 2019 UFFE 15.00-16.15 Rektoratets mødelokale 10

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

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL)
Afbud
Gæster  
Referent Inge Liengaard (IL)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
1 15.00-15.05 Godkendelse af dagsorden og referat  

Bilag
1.1. Referat fra 22/10 2019

BBN

2 15.05-15.15 Nyt fra forskningsområdet

Bilag
2.1 Nedslag DFF Sapere Aude
2.2 Nedslag Lundbeckfonden Ascending Investigators
2.3 Nedslag Carlsbergfonden Young Researcher Fellowship
2.4 ERC Consolidator Grant

BBN

Til beslutning
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

3 15.15-15.30 SDG konference 2020– tema og dato JM

4 15.30-15.45 MSCA IF-master class 2020 OSN

Til drøftelse
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

5 15.45-15.55 BFI høst 2018

Bilag
5.1 BFI point 2018

BBN

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat



Til meddelelse (fortsat)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
6 15.55-16.00 Handlingsplan for diversitet og ligestilling AU – tids- 

og procesplan
BBN

7 16.00-16.10 Pionercentre – kort status på proces OSN

8 16.10-16.15 Eventuelt BBN



 Side 1 af 4

Referat – Udvalget for forskning og eksterne relationer

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

Dato Klokkeslæt Sted Nr.
22/10 2019 15.00-17.00 Rektoratets mødelokale 9

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

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL)
Afbud John Westensee, Kurt Nielsen

Gæster Pernille von Lillienskjold, pkt. 7 Majbrit Lund Gottrup
Noter

Nr. Dagsordenspunkt
1 Godkendelse af dagsorden og referat fra 24/9 2019
Noter -
Konklusion Dagsorden blev godkendt.

Referat blev godkendt. Det blev præciseret, at ST er tovholder på SDG-konfe-
rencen i 2020. 

2 Nyt fra forskningsområdet
Noter  Ift. Novo Challenge kan man fremover arbejde mere proaktivt og fremsen-

de forslag til temaer til sekretariatet. Dette drøftes videre lokalt på fakulte-
terne.

Konklusion Nedslag blev taget til efterretning. 

3  Horizon 2020: Status hjemtag
Noter  Der er forsat mange midler, som skal udmøntes, inden programmet udlø-

ber. Det betyder, at der formentlig er større chance for succes i denne sid-
ste runde. 

 Arts vil fremover sætte mere fokus på sociatal challenges og koordinator. 

Konklusion Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Materialet bruges på fakulteterne til yderligere drøftelser.

Til drøftelse
Nr. Dagsordenspunkt
4 Høring af udkast til revideret stillingsstruktur
Noter Jes Madsen introducerede. 

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 9. møde 22. oktober.docx
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Nordre Ringgade 1
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AARHUS

UNIVERSITET

På en række områder er der betydelig enighed i fakulteternes høringssvar. For-
skellighederne kommer klarest til udtryk, når det gælder nogle af de mere tek-
niske forhold vedr. tenure track og forslag om forfremmelsesprogram for pro-
fessorer.
Drøftelse  
 I udkastet til høringssvar fra AU står s.4 vedr. forsker/seniorforsker, at ” 

AU finder det problematisk, at stillingsindholdet ændres markant, således 
at forskningsbaseret myndighedsbetjening bliver sekundært i forhold til 
forskningsbaseret undervisning.” For ST er det afgørende, at dette skærpes, 
så der står, at AU finder det uacceptabelt. Det skal være således, at man 
kan være forsker/seniorforsker med væsentlig rådgivningsindsats også på 
institutter, hvor der ikke er væsentlige undervisningsaktiviteter. 

 Forslag om forfremmelsesprogram for professorer blev drøftet. I udkastet 
fremstår det som om, AU tilslutter sig forslaget, men ét fakultet udtrykker 
betydelig skepsis: Om end det præsenteres som en ramme, der skal udfyl-
des lokalt, vil de andre universiteters udmøntning uvægerligt påvirke den 
måde, AU må agere på. Samtidig finder man det uhensigtsmæssigt med te-
nure-lignende forløb fra top til bund. Det forudsætter ihvertfald klokkekla-
re definitioner/kvalitetsafgrænsninger.  

 Fortalere for tiltaget peger bl.a. på, at fraskrivningen af de interne kaldelser 
efterlod et hul. Der kan være velkvalificerede interne medarbejdere, som 
fortjener forfremmelsen, men som bliver overhalet af en ekstern ansøger. 
Desuden kan det være attraktivt i forhold til at tiltrække internationale på 
lektor niveau. Lignende programmer findes på stærke udenlandske univer-
siteter, men det forudsætter et meget stramt og klart set-up.

Konklusion Udvalget drøftede udkast til høringssvar for revideret stillingsstruktur. 

5 Temadrøftelse:  Ledelsesopgaven i forhold de syv normer for rek-
ruttering og karriereafklaring

Noter OSN introducerede til temadrøftelsen. Den udspringer af bl.a. normer for rek-
ruttering, international rekruttering og det øgede antal yngre forskere i tidsbe-
grænsede stillinger. Det øger behovet for dialog om karriereudvikling med dis-
se medarbejdere. Spørgsmålet er, om opgaven løftes godt nok; herunder om de 
relevante ledere er klædt tilstrækkeligt godt på.

Drøftelse
 Der var enighed om, at karrierevejledning og -afklaring er en vigtig opgave, 

og at der er en fælles udfordring på tværs af fakulteter, idet opgaven ikke 
løftes godt nok i dag. 

 Det handler både om, at guide de yngre forskere hurtigt og rettidigt videre, 
og om at fastholde dem med potentiale for en akademisk karriere på høje-
ste internationale niveau.

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 9. møde 22. oktober.docx
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 Det er nødvendigt at afklare, hvem opgaven ligger hos ledelsesmæssigt: 
Skal den entydigt placeres i den formelle linjeledelse eller kan det være og-
så være øvrige ledere uden formelt ledelsesansvar.  

 Det er flere udfordringer:
- nogle institutter er meget store og har samtidig en horisontal ledelses-

struktur. Det vil gøre opgaven meget stor for institutlederen.
- Mange yngre forskere er ansat på eksterne midler, som er søgt under 

en forskningsleder, der således er deres nærmeste daglige ledere. Disse 
er dog ofte ikke klædt på til at varetage opgaven 

- Karrierevejledning forudsætter indsigt i instituttets økonomi og forsk-
ningsrekrutteringsplaner de kommende år. 

 Rollefordelingen mellem den lokale karrierevejledning og JRDP blev 
vendt: Den konkrete karrierevejledning ligger lokalt i det faglige miljø, 
mens JRDP kan give konkrete vejledning, når man skal ud/outboarde. 

 De ph.d.-studerende er en særlig gruppe – også her skal karrierevejled-
ningsopgaven afklares. 

 Der var forslag om at klæde faste VIP bedre på ift. at kende til karrieremu-
ligheder uden for AU. Det kunne evt. inkorporeres i vejlederkursus – dog 
var der samtidig enighed om, at vejledere ikke er de rette til at karrierevej
lede egne ph.d.-studerende.

 Ud over at placere ledelsesopgaven, skal der gives struktureret information 
til de yngre forskere. Ift. de ph.d.-studerende kan det inkorporeres i ph.d.-
introkurser.

 Vigtigt med fælles, koordineret indsats mellem HR, Talentenheden og Er-
hverv. 

 HR understøtter de faglige miljøer bedst ved at henvende sig direkte til in-
stitutlederne og tilbyde dem en dialog om, hvordan de kan karrierevejled-
ningen an hos dem.

 Der kunne evt. arbejdes med fælles klarere rammer for midlertidige ansæt-
telser, fx:

- Alle ansættelser skal godkendes af prodekan (dette sker allerede i et 
vist omfang på nogle fakulteter) 

- Der skal være et finansieringsgrundlag på mindst 24 mdr. 
Konklusion  Udvalget drøftede emnet. Der var enighed om, at det er en fælles udfor-

dring.
 Udvalgets input bearbejdes, og emnet behandles igen mhp. yderligere kon-

kretisering. 

Til meddelelse (fortsat)

Nr. Dagsordenspunkt
6 Forskrift for opbevaring og håndtering af forskningsdata 

(datamanagement)

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 9. møde 22. oktober.docx
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Noter Anne Marie Pahuus introducerede til forskriften, som har været ganske længe 
undervejs.

Obs på at forskriften skal være tilgængelig på såvel den danske som den inter-
nationale hjemmeside. 

Konklusion Udvalget tog forskriften til efterretning.
Den sendes til godkendelse hos universitetsledelsen.

7 Den europæiske forsvarsfond
Noter OSN introducerede. 

AUs tilgang er, at man ikke har en fælles aktiv strategi på området, men for-
skere/forskergrupper kan søge midler. Det noteres dog, at der er ganske man-
ge midler at søge.

Konklusion Udvalget tog orienteringen om den europæiske forsvarsfond til efterretning.

8 Regeringens positionspapir på strategisk plan for Horizon Europe
Noter -
Konklusion Udvalget tog det vedlagte positionspapir til efterretning.

 
9 Eventuelt
Noter -
Konklusion -

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 9. møde 22. oktober.docx



Punkt 2: Nyt fra forskningsområdet

2 / 7



Nedslag – DFF Sapere Aude

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sigter mod at give excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for 
deres felt, mulighed for at udvikle og styrke deres forskningsideer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme mobilitet internationalt og nationalt 
mellem forskningsmiljøer og at styrke netværk og karriere. Målgruppen er de dygtigste forskere, som gennem projektet samler en kreds af 
forskere og/eller forskerstuderende for at gennemføre et forskningsprojekt på højt internationalt niveau. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder 
styrker desuden muligheden for, at excellente, yngre forskere efter udlandsophold kan vende tilbage til en dansk forskningsinstitution.

DFF forventer, at et Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-forløb ruster bevillingshaver til at søge et ERC Starting Grant/Consolidator Grant/Advanced 
Grant eller tilsvarende internationale virkemidler. En bevilling er på mellem 4 og 7 mio. kr. Den typiske bevilling er på 6 mio. kr.

Institution 2015 2016 2017 2018 2019 I alt
AU 9 6 7 7 11 40
KU 6 6 15 12 9 48
DTU 3 2 3 5 3 16
SDU 2 3 1 2 4 12
AAU 1 3 2 6
RUC 1 1 2
CBS 1 1
ITU 1 2 3
Region Hovedstad 2 1 1 4
Andre 1 3 1 5
I alt 21 18 29 34 35 137

ARTS-IKS Karen Gram-Skjoldager ARTS-IKS Felix Riede AU-AIAS Doug Speed ARTS-IKS Christian Olaf Christiansen ARTS - IKS Trine Kellberg Nielsen
BSS-BTECH Benjamin K. Sovacool ST-CHEM Thomas B. Poulsen BSS-ECON Martin M. Andreasen BSS-MGMT Jacob L. Orquin ARTS-IKK Anne Mette Nyvad
BSS-PS Helene Helboe Pedersen ST-DAT Aslan Askarov HE-BIOMED Ebbe Briggs Bødtkjer HE-BIOMED Lin Lin HE-BIOMED Kathrin Weyer
HE-BIOMED Simon Glerup ST-DAT Claudio Orlandi ST-BIOS Signe Normand ST-BIOS Klaus Koren HE-BIOMED Søren Egedal Degn
HE-IKM Niels Jessen ST-ENG Martijn Jan Resie Heck ST-CHEM Martin Bremholm ST-BIOS Wolf Lukas Tilmann Eiserhardt HE-IKMOle Schmeltz Søgaard
HE-IKM Søren Besenbacher ST-PHYS Jill Atsuko Miwa ST-ENG Daniel E.L. Rötter ST-MAT Jevgenijs Ivanovs ST-CHEM Jonas Elm
HE-PH Cecilia Høst Ramlau-Hansen ST-PHYS Víctor Silva Aguirre ST-PHYS Anne Ersbak Bang Nielsen ST-DAT Kasper Green Larsen
ST-MAT Samuel K.M.D. Schindler ST-ENG Selin Kara
ST-PHYS Simon Heiner Albrecht ST-MAT Artan Sheshmani

ST-MBG Peter Refsing Andersen
ST-PHYS Søren Ulstrup

Punkt 2, Bilag 1: 2.1 Nedslag - DFF Sapere Aude - UFFE 18.12.2019.docx



Nedslag – Lundbeckfonden – Ascending Investigators

Lundbeckfonden 
Lundbeckfonden uddeler årligt over 500 mio. kr. til sundhedsvidenskabelig forskning. Med den seneste uddelingsstrategi fokuserer fonden i endnu 
højere grad end tidligere på hjernen. 
Fondens programmer er rettet mod basal og klinisk forskning.  For fonden er hjerneforskning en rummelig betegnelse, der kan indeholde 
projekter indenfor både sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora samt teknik og naturvidenskab og meget gerne projekter på tværs af 
discipliner og på tværs af klinik og basalforskning.

Lundbeckfonden Ascending Investigators

Et nyt virkemiddel lanceret med den nye uddelingsstrategi. Formålet er støtte etablerede og talentfulde biomedicinske forskere i at udvikle deres 
karrierer og bidrag til biomedicinsk forskning. Modtageren skal have udviklet sit eget forskningsfelt og vist evne til at udføre forskning på højt 
internationalt niveau. Modtageren er typisk en fastansat lektor eller en tilsvarende stilling på et universitetshospital (klinisk lektor / 
forskningslektor / seniorforsker). Både forskere baseret i Danmark og forskere der ønsker at flytte til Danmark kan søge. Der kan ansøges op til 5 
mio. kr. og der uddeles i alt 100 mio. kr. 

Institution 2019
AU 4
KU 10
SDU 1
Statens serum institut 3
Region Hovedstad 1
OUH 1
I alt 20

BSS-ECON Trine Munk-Olsen
HE-BIOMED Christian B. Vægter
HE-IKM Ole Schmeltz Søgaard
ST-MBG Ulf Ørum

Punkt 2, Bilag 2: 2.2 Nedslag - Lundbeckfonden - Ascending Investigators.docx



Nedslag – Carlsbergfondet – Younger Researcher Fellowship

Younger Researcher Fellowship er en fortsættelse af virkemidlet Distinguished Associate Professor Fellowship. Der er tale om en 1-3 årig 
bevilling for nyudnævnte lektorer og tenure track lektorer med international erfaring. Bevillingen gives til at opstarte egen forskningsgruppe, 
herunder forskningsinfrastruktur såsom apparatur og data, samt til dannelse af nationale og internationale netværk.

Bevillingerne er på op til 4,5 mio. Kr.

Institution 2016 2017 2019 I alt
AU 6 3 9 18
KU 15 6 12 33
DTU 4 4
SDU 1 3 4
CBS 1 3 4
I alt 22 13 28 63

ST-BIOS Rikke Louise Meyer ARTS-IKK Clemens Nylandsted Klokmose ARTS-DPU Sedat Gumus
ST-BIOS Signe Normand ARTS-IKS Heather Anne Swanson BSS-LAW Katerina Mitkidis
ST-CHEM Mogens Christensen ST-CHEM Thomas Bjørnskov Poulsen HE-BIOMED Joanna Kalucka
ST-iNANO Brigitte Stadler HE-IKM Christine Parsons
ST-PHYS Jacob Friis Sherson ST-ENG Menglin Chen
ST-PHYS Nikolaj Thomas Zinner ST-ENG Nina Lock

ST-FOOD Qian Janice Wang
ST-MBG Bjørn Panyella Pedersen
ST-PHYS Victor Silva Aguirre

Punkt 2, Bilag 3: 2.3 Nedslag - Carlsberg Fondet  Younger Researcher Fellowship - UFFE.docx



Nedslag – ERC – Consolidator Grant
Det Europæiske Forskningsråd (ERC) yder tilskud til internationale, banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle 
forskningsområder og emner. Talentfulde forskere fra hele verden kan opnå støtte til at gennemføre excellent forskning af allerhøjeste 
videnskabelig kvalitet, forudsat at de er baseret på en forskningsinstitution i Europa. 

Consolidator grants (2 mio. €) kan søges 7-12 år efter ph.d.graden. Bevillingsperioden er op til 5 år og kan søges en gang årligt.

Bevillingen følger forskeren og flytter sig altså med denne mellem institutionerne.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt
AU 1 2 1 6 3 13
KU 3 4 6 6 5 1 5 30
DTU 1 4 1 6
SDU 1 1 2
CBS 1 1
AAU 1 1
ITU 1 1

AU-ST-CHEM Alexander Zelikin AU-ST-DAT Anders Møller AU-ST-iNANO Ebbe Sloth Andersen CBS Christian Borch DTU Christopher Finlay AU-AR-AIAS Isabelle Torrance AU-BSS-PS Rune Slothuus
ITU Rasmus Pagh AU-ST-PHYS Liv Haarh Hornekær DTU Jens Wenzel Andreasen KU-NAT Anders Peter Brodersen DTU Darko Zibar AU-AR-IKS-Felix Riede AU-HE-IKM Jacob Fog Bentzon
KU-NAT Martin Bizzarro KU-NAT Jes Kristian Jørgensen KU-NAT Marcus Thomas Pius Gilbert KU-SAM Henrik Vigh DTU Kristian Sommer Thygesen AU-BSS-PS Carsten Jensen AU-ST-CHEM Thomas Poulsen
KU-SUND Ali Salanti KU-NAT Kasper A. S. Hornbæk KU-NAT Søren Galatius KU-SAM Victoria Southgate DTU Stephan Sylvest Keller AU-ST-CHEM Tobias Weidner DTU Niels Gregersen
KU-SUND Niels Mailand KU-NAT Sune Toft KU-SUND Janine Terra Erler KU-SUND Anja Groth KU-NAT Jan Olaf Mirko Härter AU-ST-iNANO Brigitte M. Stadler KU-HUM Gunvor Simonsen

KU-SUND Chuna Ram Choudhary KU-SUND Kim Bak Jensen KU-SUND Christian Adam Olsen KU-NAT Michael Thomas-Poulsen AU-ST-MAT Mark Podolskij KU-NAT Gemma C. Solomon
SDU-NAT Frank Kjeldsen KU-SUND Klaus Lindgaard Høyer KU-SUND Eva Ran Hoffmann KU-NAT Nathalie Anne M. Wahl KU-NAT Matthias Christiandl KU-NAT Simon Bekker-Jensen
AAU-TEK Petar Popovski KU-SUND Mette Marie Rosenkilde KU-NAT Riikka Tiivi Mariisa Rinnan KU-NAT Thomas Sand Jespersen

KU-SUND Hans Heugh Wandall KU-SAM Anne Rasmussen
SDU-NAT Sebastian Hofferberth

Punkt 2, Bilag 4: 2.4 Nedslag - ERC - Consolidator Grant.docx
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Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Jes Madsen
Gæst:

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

AU SDG konference 2020

Resumé

På UFFE-mødet 21. august 2019 blev besluttet, at forskningsrådgiverne skulle komme med forslag til kon-
cept for en AU SDG konferencerække som afsæt for en beslutning om finansiering af konferencerækken fra 
UFFE.  UFFE har bevilliget 200.000 kr. årligt frem til 2023. UFFE har bedt fakulteterne komme med et 
oplæg til AU SDG konferencen 2020. Nedenstående er forslag hertil. 
 
Arbejdsgruppen foreslår fokus på SDG 13 (Klimaindsats) med udgangspunkt i regeringens klimamål og 
den nyligt vedtagne klimalov og klimahandlingsplan.  Konferencen foreslås afholdt i foråret 2020, så kon-
ferencen griber momentum og er med til at sætte fokus på partnerskaber, der sikrer, at Danmark når rege-
ringens klimamål gennem løsninger, der baserer sig på forskning og innovation. Det kræver prioritering af 
ressourcer i årets første måneder fra alle involverede parter. Er det ikke muligt, foreslås konferencen i ste-
det afholdt i september 2020. 

Indstilling

UFFE bedes:
 godkende forslag til tema og program for AU SDG konferencen 2020.
 indstille VIP’er til indgåelse i faglig arbejdsgruppe omkring det faglige input på konferencen

Sagsfremstilling

Partnerskaber for Klimamål
En konference om samarbejde, forskning og innovation for Grøn Omstilling af Danmark

Baggrund
Det følgende forslag fortsætter i sporet fra den første AU SDG konference med partnerskaber og forsk-
ningsformidling som omdrejningspunkt. De andre spor, hvor AU også arbejder med bæredygtighed –
”AU som arbejdsplads” og ”AU som uddannelsesinstitution” ikke er i fokus for denne konferencerække.  

Regeringen og det meste af Folketinget har sat et man-on-the-moon mål for Danmark – en 70% reduktion 
af vores CO2 udledning inden 2030. Klima- energi og forsyningsminister Dan Jørgensen forhandler pt. en 
Klimalov, der skal følges op af en Klimahandlingsplan. Det store fokus på klimamål har betydning for uni-
versiteterne og finansieringen af forskningen, da der er afsat 1.5 mia. kr. til grøn forskning. 

At sænke vores CO2 udledning med 70% inden 2030 bliver en kæmpe opgave for det danske samfund. AU 
kan bidrage med forskning fra forskellige faglige discipliner og forskningsmiljøer på tværs af universitetet. 
Skal vi nå Klimamålene, forudsætter det såvel humanistisk som teknisk og naturvidenskabelig viden. AU 
vil i dialog med virksomheder og offentlige institutioner om, hvordan vi sammen kan udvikle løsninger, 
der kan sænke vores CO2 udledning. Sammen vil vi udvikle nye ideer, der kan blive til innovative projek-
ter, som vi kan søge forskningsmidler til bl.a. hos Innovationsfonden, private fonde og i EU.

AU’s SDG konference 2020 har derfor klimamålene og SDG 13 (Klimaindsats) i fokus.

Punkt 3: SDG konference 2020– tema og tidspunkt
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Målgruppe
Målgruppen for AU SDG konferencerækken er samarbejdspartnere, offentlige som private, samt civil-
samfundet i bred forstand. Eksempler på samarbejdspartnere er Innovationsfonden, private fonde og an-
dre eksterne bevillingsgivere, samt erhvervslivet og offentlige institutioner i Regionen. 

Konferencen skal give et bredt indblik i vores forskningsområder og give mulighed for at komme i kontakt 
med forskerne. Hvis virksomhederne vil vise egne løsninger, kan der arrangeres en session i samarbejde 
med et forskningsmiljø eller bookes en stand i udstillingsområdet. Forskerne på AU får mulighed for at 
præsentere deres forskning overfor eksterne og kolleger fra andre dele af universitetet. Vores studerende 
vil opleve et universitet, der er engageret i klimasagen med vores faglighed.

Der udarbejdes en plan for, hvordan vi når de enkelte målgrupper, så deres deltagelse sikres.

Koncept
Konferencen vil blive afholdt i april / maj 2020 (skal sikre timing ift. politisk dagsorden og opslag fra fon-
de etc.) Nærmere dato afhænger af keynote kalendere (skal afklares asap). Som i 2019 taler vi om et arran-
gement fra kl 14:00-19:30. evt. inkl. VIP dinner/netværks-tapas. 

Program
14:00-15:00 Stande og registrering

15:00 – 15:15 Velkomst

15:15-16:15 Plenum med keynotes
Plenum session, hvor minister Dan Jørgensen, AU bestyrelsesformand Connie Hedegaard og rektor Brian 
Bech Nielsen vil indlede (måske også en fra EU, måske en stor fond/sponsor, borgmesteren?). 

16:15-18:15 Parallelle sessions inkl. kaffe, frugt og kage
2 x 1 times parallelle sessions i mindre lokaler. 

Forskere fra AU præsenterer deres forskning, måske kombineret med deltagelse af virksomhedspartnere, 
måske paneldebatter. Det vil være op til de enkelte fagmiljøer. Målet er at skabe rum for dialog med tilhø-
rerne og gode muligheder for at skabe kontakt og netværk, der senere kan vokse til projekter. Det er også 
et mål, at vores forskere opdager hinandens faglighed på tværs af fakulteter, skaber nye interdisciplinære 
kontakter, som måske igen kan betyde nye interdisciplinære forskningsprojekter. 

Der bookes x lokaler til x sessions. Fagmiljøerne får tilbud om at booke en session og står selv for program.
Der kan åbnes op for, at eksterne partnere får mulighed for at køre en session, men der skal være tale om 
et projekt, der indeholder forskningssamarbejde med AU-forskere.

18:15-18.45 Afrunding og annoncering af nye satsninger 
Opsamling i plenum. Keynote f.eks. Connie Hedegaard og erhvervsleder. Annoncering af nye satsninger.

18:45-19:30 Tapas, drinks og hyggemusik. 

14:00-19:30 Udstillinger
Virksomheder, offentlige institutioner, studerende, forskere får tilbuddet om at etablere en stand, der præ-
senterer en ide/projekt/løsning på Klimamålenes udfordringer.
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Moderator: evt. Martin Breum

Lokaler
Konceptet kræver følgende lokaler:

 En stor sal til plenum (300 personer)
 5-10 lokaler til sessions
 Lokale til forplejning
 Plads til evt. udstilling/poster session.

Mulige lokaler er Aulaen, Sø-auditorierne, S-bygningen på Fuglesangs Alle.

Organisering
En hurtigt handlende arrangementskomite (adm. gruppe) sørger for arrangementet. Fakulteterne hjælper 
med at få engageret de faglige miljøer, der bliver ansvarlige for konferencens sessioner. Den Grønne Stu-
denterbevægelse på AU kan inddrages.

Det kan overvejes at kontakte kommuner, regioner, erhvervsnetværk, ministeren og Innovationsfonden for 
at høre, om de vil være partner i konferencen. 

Økonomiske konsekvenser

Budget er endnu ikke udarbejdet. Bevilling på 200.000 kr. fra UFFE, samt evt. egenbetaling. Eksterne 
samarbejdspartnere kan inddrages til medfinansiering. 

Kommunikation

Der udarbejdes kommunikationsplan. 

Sagsbehandler

Mie Lundgaard (projektleder på AU SDG konferencen 2020), Pernille Kallehave, BSS, Azra Zukanovic, 
BSS.

Involvering

Arbejdsgruppe med medlemmer fra alle fakulteter, UL staben, samt AU Event og FSE. Derudover søges 
inddragelse af kommuner, regioner, Innovationsfonden og virksomheder, der måtte have interesse i at væ-
re partner og planlægge konferencen med AU.

Tidsfrist

Der udarbejdes tidsplan efter vedtagelse af tidspunkt for konferencens afholdelse.
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Mødedato: 18/12 2019
Møde: Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde
Punktejer: Ole Steen Nielsen
Gæst:

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

MSCA IF-master class 2020

Resumé

På mødet den 11. juni 2019 besluttede UFFE følgende på baggrund af en drøftelse af MSCA IF-processen 
for 2019: 

 Fakulteterne løfter ledelsesopgaven med at aktivere vejlederne.
 Senest på decembermødet skal UFFE drøfte master class for 2020 på baggrund af dialog med vej-

lederne.

Indstilling

Det indstilles:
- At MSCA IF master class for 2020 grundlæggende afvikles efter samme skabelon som tidligere.
- At alle fakulteter snarest tager initiativ til at informere potentielle vejledere for 2020 om såvel 

MSCA IF-virkemidlet som forventningerne til deres rolle som vejledere.
- At UFFE drøfter, om det kan være relevant at invitere en udenlandsk oplægsholder, der kan ram-

mesætte virkemidlet - enten som optakt til eller på selve master class.

Sagsfremstilling

De fire fakulteter har på forskellig vis drøftet MSCA 2019, herunder med vejlederne og har sammenfatten-
de meddelt følgende:

ST:
ST har drøftet MSCA IF i forskningsudvalget. Udvalget har besluttet at afholde en samlet Master Class for 
NAT og TECH i 2020. Det forventes at invitere færre deltagere i 2020 (ca. 35) for at sikre mere tid til den 
enkelte på selve Master Class og for at give FSE mere tid til feedback. Det forventes endvidere at fastholde 
informationsmødet for vejledere forud for Master Class. Forskningsudvalget er blevet bedt om at orientere 
de lokale forskningsudvalg om, at der skal være særlig opmærksomhed på:

 Kandidatens kvalifikationer (min. 1 primær/førsteforfatter publikation (eller tilsvarende))
 Kandidatens engelskniveau
 Vejlederens tilstedeværelse, mens kandidaten er til Master Class.

ARTS:
Dekansekretariatet har kontaktet vejlederne bilateralt pr. mail. Vejlederne svarer generelt, at de synes, at 
master class fungerede rigtig fint, at de vurderede, at fellows havde fået et godt indtryk af AU, hvilket ma-
ster class’en medvirker til, og at feedback fra Forskningsstøtteenheden også havde været god. Desuden har 
vejlederne selv sparret med fellows, bl.a. pr. Skype.

BSS:
BSS har indhentet mundtlige tilkendegivelser fra vejlederne på BSS om:

- Selve workshoppen,
- Information omkring workshoppen, MSCA virkemidlet og vejlederrollen, og 

Punkt 4: MSCA IF-master class 2020
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- Det efterfølgende tilbud om gennemlæsning af ansøgninger fra hhv. Forskningsstøtteenhedens og 
asscociate dean Niels Mejlgaard.

-
Det er blevet tilkendegivet, at:

- Det er en fordel at have en institutionaliseret proces til rekruttering af fellows, og at det er en for-
del at have kendskab til fellows på forhånd, ligesom det er en fordel at komme tidligt i gang med at 
skrive en ansøgning. Institutterne kan dog med fordel også være opsøgende i forhold til rekrutte-
ring af fellows – både via hjemmesider og på fx konferencer mv.

- Evalueringen af selve master class fsva. format, disponering, kvalitet af oplæg og den sociale del 
vurderes positiv. Vejlederne ville dog gerne på forhånd have haft mere viden om deres rolle i for-
bindelse med ansøgningsprocessen og selve MSCA IF virkemidlet, og det foreslås derfor at holde 
et tidligt informationsmøde herom fremover.

- Både Forskningsstøtteenhedens og Niels Mejlgaards gennemlæsninger betegnes som nyttige.
-

Health:
Dekansekretariatet har kontaktet vejlederne bilateralt med følgende spørgsmål:

1. Skal vi afholde masterclass fremover - eller skal vi bruge kræfterne på andre tiltag?
2. Hvad skal justeres, hvis vi fortsætter med at arrangere masterclass fremover?
3. Hvad er fordele og ulemper ved masterclassen?
4. Hvad skal der gøres på Health for at udbrede kendeskabet til masterclassen?
5. Har du i øvrigt andre inputs eller bemærkninger?

Vejlederne vurderer generelt, at master class’en i 2019 var god både indholdsmæssigt og tidsmæssigt, og 
derfor værd at bruge tid på for såvel fellows som vejledere. Forslag til forbedringer er, at institutlederne 
sørger for at fortælle om master class, og at de gode historier generelt bliver fortalt, så en evt. myte om, at 
MSCA IF er et bureaukratisk virkemiddel aflives. Det nævnes også, at Østrig skulle have succes med MSCA 
IF, og at man evt. kunne invitere en herfra til at holde oplæg enten på eller som optakt til master class. 

På baggrund af ovenstående bidrag er det vurderingen, at konceptet for MSCA IF master class på AU 
grundlæggende fungerer udmærket. 

Tilbagemeldingerne giver indtryk af, at det øgede fokus på vejledernes rolle, som allerede var i 2019, har 
skærpet deres interesse for virkemidlet og bevidstheden om deres medansvar for ansøgningens kvalitet. 
Derfor foreslås det, at der på alle fakulteter snarest tages initiativ til, at potentielle vejledere for 2020 dels 
informeres om virkemidlet, dels om forventningerne til dem både i forbindelse med rekruttering og ansøg-
ningsproces.

Forskningsstøtteenheden bidrager gerne med information herom, hvis der fx ønskes et oplæg på et møde.

Forslaget om evt. at invitere en oplægsholder fra et andet EU-land, der har haft succes med MSCA IF un-
dersøges nærmere. Muligheden for evt. at invitere en person fra Kommissionen til at rammesætte virke-
midlet kan også være en mulighed. UFFE bedes tage stilling til, om det i givet fald skal være som optakt til 
master class – fx på et møde for alle vejlederne på tværs af AU – eller om det skal være som introduktion 
på selve master class.

Der er på fakulteterne også gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt dem, der var på master class i 
2019. Besvarelser indikerer generelt tilfredshed med master class. Muligheden for at møde vejlederne 
fremhæves positivt. Kritikerne ønsker endnu bedre intro til selve virkemidlet og mere tid til at skrive på 
ansøgningen på master class. 
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Forskningsstøtteenheden vil sammen med rådgiverne i dekansekretariaterne kigge besvarelserne nøje 
igennem og justere programmet for master class, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser

UFFE har afsat midler til afvikling af en master class i maj 2020.

Kommunikation

Konklusionen fra UFFE skal kommunikeres til fakultetssekretariaterne og FSE og kan med fordel også til-
gå fakultetsledelserne.

Sagsbehandler

Pernille von Lillienskjold, Forskningsstøtteenheden

Involvering

Rådgiverne for prodekanerne for forskning (Henry Andreasen (HE), Lotte Holm (ARTS), Ida Marie Ger-
des (ST) og Margrethe Vejs-Petersen (BSS)

Tidsfrist

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

BFI høst 2018 og Det Kgl. Biblioteks kvalitetssikring

Resumé

BFI-høsten for 2018 viser, at AU har oplevet en stigning på 277,30 i BFI-point ift. 2017.
Stigningen til trods er AUs andel af BFI point gået tilbage med 0,51%-point. 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget
 tager resultater fra BFI-høst 2018 til efterretning
 drøfter, om der skal iværksættes yderligere analyser ift. at afdække, om der er potentiale for for-

bedringer af AUs markedsandel 

Sagsfremstilling

BFI-høsten for 2018 og den efterfølgende kvalitetssikring er afsluttet. 

BFI er et nul-sumspil: værdien af et BFI-point afhænger af det samlede antal BFI-point, som er genereret 
på landsplan. Fremstilingen af årets resultater tager derfor udgangspunkt i AU’s markedsandel af BFI-po-
int og BFI-publikationer.

Overordnede resultater for AU 2018
 AU’s har opnået 7343,42 point (tabel 1). Det er en forbedring på 277,30 point ift. analyseår 2017. Antal-

let af AU’s publikationer er ligeledes steget (tabel 7).
 AU’s andel af det samlede antal BFI-point på nationalt niveau er 24,5% (tabel 3). Det er en tilbagegang 

på 0,51%-point ift. analyseår 2017. 
 AU’s andel af BFI-publikationer på nationalt niveau udgør 25,7% (tabel 7). Det er status quo ift. analy-

seår 2017. 
 Sammenlignet med de øvrige universiteter har AU den største markedsandel på hovedområderne 

HUM og SAM (tabel 4).
 Samtlige hovedområder på AU er gået tilbage i markedsandel i sammenligning med 2017 (tabel 5)

En analyse viser overordnet set en stabil eller forbedret performance for AU i analyseår 2016-2018 på føl-
gende parametre: 

 AU publicerer ikke færre BFI-udløsende publikationer, hverken i absolutte eller relative tal (tabel 7). 
 AU publicerer proportionelt flere forskningspublikationer i niveau 1 og 2 kanaler og nedbringer der-

med andelen af ikke-BFI udløsende publikationer (tabel 8)
 AU antal af samarbejdspublikationer ligger stabilt over perioden set i forhold til landsgennemsnittet 

(tabel 11)

Der er ikke oplagte anbefalinger ift. at forbedre AUs markedsandel, men nedenstående forhold kan evt. 
undersøges nærmere for at se, om der er potentiale for forbedringer:

 Om og hvordan den relative andel af ikke-udløsende publikationer kan nedbringes yderligere. Ift. 
dette punkt har kun SDU en højere andel af ikke-BFI-udløsende publikationer.

Punkt 5: BFI høst 2018
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 Om og hvordan den relative andel af niveau 1 publikationer kan hæves yderligere uden at påvirke 
den relative andel af niveau 2 publikationer negativt. Ift. dette punkt, har AU den laveste andel i 
sammenligning med de øvrige 4 universiteter.

 Om og hvordan den relative andel af samarbejdspublikationer kan hæves yderligere uden at påvir-
ke andelen af BFI-point per publikation negativt. Ift. dette punkt har kun AAU en lavere andel af 
samarbejdspublikationer.

Læs nærmere i bilag 1.

Det Kgl. Biblioteks kvalitetssikring
I analyseårene 2017 og 2018 har AU Pure foretaget en omfattende kvalitetssikring af publikationer i Pure 
med henblik på at sikre korrekte data og en så fuldstændig registrering af publikationer som muligt. Kvali-
tetssikringen identificerer og ændrer ukorrekt validerede publikationer, således at de udløser BFI-point, 
samt identificerer og registrerer BFI-relevante AU publikationer, som ikke er registreret i Pure efter for-
skernes registreringsdeadline d. 15 januar.

For analyseår 2018 har kvalitetssikringen omfattet 867 publikationer. Det svarer til 12% af universitets 
samlede pointudløsende publikationer for analyseåret. Disse publikationer har udløst 637,139 point – 9% 
af universitets samlede BFI-point for analyseåret 2018.
Fra analyseår 2019 og fremover vil kvalitetssikringen være indbygget i Det Kgl. Biblioteks valideringsstan-
dard for alle fakulteter. Det betyder, at analyseåret 2018 er det sidste år, hvor AU Pure kan isolere og sær-
skilt rapportere på kvalitetssikringens effekt.

Næste skridt 
BFI høst 2018 sendes til orientering til universitetsledelsen sammen med evt. anbefalinger fra UFFE.

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

- 

Sagsbehandler

Nicolaj Veje, AU Library, Inge Liengaard, US

Involvering

-

Tidsfrist

-

Bilag

Bilag 1: BFI point 2018



BFI point 2018
National fordeling af BFI point 2018
AU har genereret 7343,42 BFI point for analyseåret 2018.
Det er en stigning på 277,30 point ift. analyseåret 2017. 
Alle universiteterne har præsteret en stigning ift. det foregående analyseår. 

Tabel 1: National fordeling af BFI point 2015-2018

2015 2016 2017 2018 +/-
KU 8395,69 8632,33 8390,62 8737,82 347,20

AU 6240,70 6327,37 7066,12 7343,42 277,30

AAU 3854,30 3983,04 3846,93 4234,08 387,16

DTU 3914,25 3939,10 3599,77 4021,76 421,98

SDU 3197,69 3139,78 3352,71 3610,47 257,76

CBS 1209,21 1139,91 956,41 970,49 14,08

RUC 822,95 843,94 800,28 805,62 5,33

ITU 202,39 235,71 247,75 255,34 7,59

I alt 27837,18 28241,18 28260,59 29978,99 1718,40

Tabel 2: Antal BFI point 2018 fordelt på universiteter og hovedområder
HUM NAT/TEK SAM SUND I alt

KU 1250,84 3312,35 1069,87 3104,76 8737,82

AU 1468,12 2653,82 1248,91 1972,58 7343,42

AAU 740,19 2152,98 691,55 649,36 4234,08

DTU 1,88 3963,90 2,44 53,54 4021,76

SDU 751,17 838,69 505,53 1515,08 3610,47

CBS 4,73 2,281 962,41 1,06 970,49

RUC 369,31 132,85 298,84 4,61 805,62

ITU 0,63 254,71   255,34

I alt 4586,87 13311,58 4779,54 7300,99 29978,99

BFI systemet er et nulsumspil, idet værdien af BFI point til dels afgøres af hvor man-
ge BFI point der genereres på landsplan. Som det fremgår af nedenstående model 
går AUs andel af BFI point tilbage med -0,51% trods stigningen på 277,30 BFI point. 
DTU præsterer den største fremgang på 0,68%, mens KU tegner sig for den største 
tilbagegang på -0,54%.

NOTAT

5. december 2019

Nicolaj Veje Pedersen
Pure systemforvalter
nvpe@kb.dk
+45 9135 6452

AU Pure
Det Kgl. Bibliotek

Punkt 5, Bilag 1: 5.1 BFI point 2018_Overblik og kvalitetssikring_addendum.docx
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Tabel 3: Andel af BFI point på tværs af universiteterne 2015-2018
2015 2016 2017 2018 +/-

KU 30,16% 30,57% 29,69% 29,15% -0,54%

AU 22,42% 22,40% 25,00% 24,50% -0,51%

AAU 13,85% 14,10% 13,61% 14,12% 0,51%

DTU 14,06% 13,95% 12,74% 13,42% 0,68%

SDU 11,49% 11,12% 11,86% 12,04% 0,18%

CBS 4,34% 4,04% 3,38% 3,24% -0,15%

RUC 2,96% 2,99% 2,83% 2,69% -0,14%

ITU 0,73% 0,83% 0,88% 0,85% -0,02%

I nedenstående figur er de samme tal gengivet som et søjlediagram

Figur 1: Andel af BFI point på tværs af universiteterne 2015-2018
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Tabel 4: Andel BFI point 2018 fordelt på universiteter og hovedområder

HUM NAT/TEK SAM SUND I alt
KU 27,27% 24,88% 22,38% 42,53% 29,15%

AU 32,01% 19,94% 26,13% 27,02% 24,50%

AAU 16,14% 16,17% 14,47% 8,89% 14,12%

DTU 0,04% 29,78% 0,05% 0,73% 13,42%

SDU 16,38% 6,30% 10,58% 20,75% 12,04%

CBS 0,10% 0,02% 20,14% 0,01% 3,24%

RUC 8,05% 1,00% 6,25% 0,06% 2,69%

ITU 0,01% 1,91% 0,00% 0,00% 0,85%

I alt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Punkt 5, Bilag 1: 5.1 BFI point 2018_Overblik og kvalitetssikring_addendum.docx
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Tabel 5: Udvikling af andel BFI point på AU 2015-2018

Hovedområde 2015 2016 +/-2015 2017 +/-2016 2018 +/-2017
HUM 27,69% 27,87% 0,18% 33,17% 5,30% 32,01% -1,16%

NAT/TEK 18,35% 18,83% 0,48% 20,27% 1,44% 19,94% -0,33%

SAM 24,15% 23,46% -0,69% 26,20% 2,74% 26,13% -0,07%

SUND 25,26% 24,91% -0,34% 27,26% 2,35% 27,02% -0,24%

AUs tilbagegang i markedsandele
AUs andel af BFI point for analyseåret 2018 er gået tilbage med 0,51% ift. analyseår 
2017. Det er væsentlig at bemærke, at negative bevægelser i BFI markedsandele ik-
ke nødvendigvis kan tilskrives en forringelse af publiceringsaktivitet på det pågæl-
dende universitet. Går ét universitet markant frem, som AU eksempelvis gjorde i ana-
lyseåret 2017, er der helt naturligt færre markedsandele til de øvrige universiteter.

Tabel 6: Andel af BFI point på tværs af universiteterne 2015-2018
2015 2016 2017 2018 +/-

KU 30,16% 30,57% 29,69% 29,15% -0,54%

AU 22,42% 22,40% 25,00% 24,50% -0,51%

AAU 13,85% 14,10% 13,61% 14,12% 0,51%

DTU 14,06% 13,95% 12,74% 13,42% 0,68%

SDU 11,49% 11,12% 11,86% 12,04% 0,18%

Som det fremgår af ovenstående tabel oplevede AAU og DTU et markant fald fra 
analyseåret 2016 til 2017. Begge universiteter går igen markant frem fra analyseråret 
2017 til 2018. Denne fremgang bringer de to universiteter på niveau med 2016 og 
dette kan være med til at forklare AUs tilbagegang i analyseråret 2018.

I det følgende belyses om AUs tilbagegang i markedsandele skyldes:
 At AU publicerer mindre
 At AU publicerer i dårligere tidsskrifter
 At AU samarbejder mindre om publikationer

Det belyses med udgangspunkt i data fra BFI-systemets bevaringsfiler for perioden 
2016-2018 i BFI-systemet. Analysen ser bort fra CBS, RUC og ITU, da disse univer-
siteter publikationsmæssigt er relativt små i forhold til de øvrige fem universiteter. Det 
er med de forhåndenværende data ikke muligt, at normalisere data ift. forskerårs-
værk på tværs af de undersøgte universiteter, hvilket er et stort metodisk forbehold.

Publicerer AU mindre?
Overordnet set ligger universiteterne på tværs af de tre analyseår forholdsvis stabilt i 
forhold til andelen af BFI-udløsende publikationer på landsplan, trods en generel støt 
stigning i absolutte tal.

Punkt 5, Bilag 1: 5.1 BFI point 2018_Overblik og kvalitetssikring_addendum.docx
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Tabel 7: Antal og andel af BFI-udløsende publikationer på landsplan 2016-2018
# %

2016 2017 2018 2016 2017 2018
KU 8543 8834 9302 33,8% 34,3% 34,3%
AU 5839 6619 6965 23,1% 25,7% 25,7%
AAU 3923 4090 4271 15,5% 15,9% 15,8%
DTU 4017 3713 4075 15,9% 14,4% 15,0%
SDU 3522 3621 4014 13,9% 14,1% 14,8%

AU havde en markant fremgang i analyseåret 2017 fra 23% til 26%. Denne fremgang 
skyldes primært implementering af nye kvalitetssikringsprocedurer fra det Kgl. Biblio-
teks side. Universitetet bibeholder dette niveau i analyseåret 2018.

Baseret på hvad der er registreret i AUs Pure, publicerer AU altså ikke færre BFI-ud-
løsende publikationer, hverken i absolutte eller relative tal.

Publicerer AU i dårligere tidsskrifter?
Dårligere tidsskrifter må i denne sammenhæng forstås som tidsskrifter med et lavere 
eller ikke-eksisterende niveau på BFIs autoritetslister. 

Idet AU også har et stort output af monografier og bidrag til monografier vurderes 
AUs publikationsoutput i første omgang i forhold til alle publikationstyper1. Spørgsmå-
let der besvares i dette afsnit er altså snarere ”publicerer AU færre publikationer i ka-
naler med BFI-niveau 1 og 2 end tidligere”?

Af den nedenstående tabel fremgår det, at andelen af forskningspublikationer i ni-
veau 2 på AU er steget fra 17,4% i analyseåret 2016 til 19,8% i analyseåret 2018. 
Med andre ord er knap hver femte af AUs publikationer for analyseråret 2018 altså 
en niveau 2 publikation. 

KU indtager ift. andel af niveau 2 publikationer førstepladen med 23,5%, mens AU og 
DTU har en delt andenplads med 19,8%

1 Undtaget herfor er dog doktordisputatser og patenter, da disse ikke niveauinddeles og derfor i 
denne analyses kontekst betragtes som uden for niveau.
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Tabel 8: Andel af publikationer på niveau 1 og 2 for universiteterne 2016-2018
Andel af publikationer pr. ni-
veau

Analyseår

Niveau 2 2016 2017 2018
KU 23,8% 22,8% 23,5%

AU 17,4% 18,2% 19,8%

AAU 14,1% 14,0% 16,1%

DTU 18,8% 18,2% 19,8%

SDU 14,1% 14,6% 15,4%

Hele sektoren 17,6% 17,4% 18,9%

Niveau 1 2016 2017 2018
KU 36,7% 37,6% 40,6%

AU 30,9% 32,6% 34,3%

AAU 39,9% 40,8% 40,4%

DTU 35,6% 35,0% 34,6%

SDU 32,7% 33,2% 37,7%

Hele sektoren 32,7% 33,1% 34,7%

Af tabellen fremgår det, at andelen af forskningspublikationer i niveau 1 på AU også 
er steget, her fra 30,9% i analyseåret 2016 til 34,3% i analyseåret 2018. På trods af 
denne store stigning indtager AU i analyseåret 2018 stadig sidstepladsen ift. andelen 
af niveau 1 publikationer med 34,3% sammenlignet med de øvrige 4 universiteter i 
analysen.

Dette upåagtet, udgives en proportionelt stadigt større del af AUs forskningspublika-
tioner i en publikationskanal med niveau 1 eller 2. Det betyder også, at AUs andel af 
ikke-BFI udløsende forskningspublikationer nødvendigvis må falde, hvilket også 
fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Andel af ikke BFI-udløsende publikationer for universiteterne 2016-2018
Andel af publikationer pr. niveau Analyseår
Ikke BFI-udløsende 2016 2017 2018
KU 39,4% 39,4% 34,8%

AU 51,7% 49,2% 45,4%

AAU 45,6% 44,8% 43,2%

DTU 44,7% 45,9% 44,3%

SDU 53,1% 52,1% 46,4%

Hele sektoren 49,4% 49,2% 45,8%

Ift. andelen af ikke-BFI udløsende publikationer, indtager AU i analyseåret 2018 en 
fjerdeplads med 45,4% idet kun SDU har en højere andel med 46,4%.
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Normaliserer man disse tal ift. landsgennemsnittet tegner det samme billede sig, dog 
med en yderligere observation. AU ligger i analyseåret 2018 en anelse over lands-
gennemsnittet for andelen af hhv. niveau 2 publikationer (1,05) og ikke-BFI udløse-
ende publikationer (1,01) mens andelen af niveau 1 publikationer (0,99) ligger en 
anelse under landsgennemsnittet.

Tabel 10: Andel af publikationer fordelt på niveau for universiteterne 2016-2018 og 
normaliseret ift. landsgennemsnit

Andel publikationer pr. 
niveau

Normaliseret ift. 
landsgennemsnit

Niveau 2 2016 2017 2018
KU 1,35 1,31 1,24

AU 0,99 1,04 1,05

AAU 0,80 0,80 0,85

DTU 1,07 1,04 1,05

SDU 0,80 0,84 0,81

Hele sektoren 1,00 1,00 1,00

Niveau 1 2016 2017 2018
KU 1,12 1,14 1,17

AU 0,94 0,98 0,99

AAU 1,22 1,23 1,17

DTU 1,09 1,06 1,00

SDU 1,00 1,00 1,09

Hele sektoren 1,00 1,00 1,00

Ikke BFI-udløsende 2016 2017 2018
KU 1,25 1,25 1,31

AU 0,96 1,00 1,01

AAU 1,08 1,10 1,06

DTU 1,11 1,07 1,03

SDU 0,93 0,94 0,99

Hele sektoren 1,00 1,00 1,00

Overordnet set. publicerer AU altså proportionelt flere forskningspublikationer i ni-
veau 1 og 2 kanaler og nedbringer dermed andelen af ikke-BFI udløsende publikatio-
ner. AU placerer sig desuden meget tæt på landsgennemsnittet i alle tre kategorier.

Samarbejder AU mindre om publikationer?
Opgøres universiteternes andel af samarbejdspublikationer overfor ikke-samarbejds-
publikationer, ses der proportionelt også en støt fremgang ved AU fra 65,7% i analy-
seåret 2016 frem til 69,2% i analyseåret 2018.
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Tabel 11: Andel af samarbejdspublikationer for universiteterne 2016-2018
Analyseår

Andel af samarbejdspublikationer 2016 2017 2018
KU 75,7% 78,5% 78,7%

AU 65,7% 67,5% 69,2%

AAU 58,0% 60,6% 61,4%

DTU 73,0% 75,2% 77,0%

SDU 70,2% 69,7% 70,9%

Hele sektoren 65,7% 67,4% 68,5%

På trods af denne store stigning indtager AU i analyseåret 2018 fjerdepladsen ift. an-
delen af samarbejdspublikationer med 69,2% idet kun AAU har en lavere andel med 
61,4%.

Normaliserer man disse tal ift. landsgennemsnittet, ligger AU forholdsvis stabilt på ni-
veau med landsgennemsnittet på tværs af de tre analyseår.

Tabel 12: Andel af samarbejdspublikationer for universiteterne 2016-2018 og norma-
liseret ift. landsgennemsnit

Analyseår
Andel af samarbejdspublikationer 2016 2017 2018
KU 1,15 1,17 1,15

AU 1,00 1,00 1,01

AAU 0,88 0,90 0,90

DTU 1,11 1,12 1,12

SDU 1,07 1,03 1,04

Hele sektoren 1,00 1,00 1,00

AU samarbejder altså ikke hverken mere eller mindre om publikationer.
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Tids- og procesplan for udarbejdelse af handleplan for diversitet og ligestilling på AU

2019

TID AKTØR AKTIVITET

1/7 DLU Opstartsmøde

23/8 DLU - Vision”/formålsbeskrivelse – Initialdrøftelse
- Rekruttering – Initialdrøftelse
- Pod cast serie - Til orientering

24/9 DLU - ”Vision”/formålsbeskrivelse - 2. drøftelse 
- Talent- og karriereudvikling – Initialdrøftelse
- Kommende seminar marts 2020 Til orientering

21/10 DLU - Ledelse – Initialdrøftelse
- Rekruttering - 2. drøftelse 

14/11 DLU - Kultur og trivsel – Initialdrøftelse
- Talent- og karriereudvikling - 2. drøftelse
- Kommende seminar marts 2020 Til orientering

16/12 DLU - Ledelse- 2. drøftelse
- Kultur og trivsel – 2. drøftelse
- Data og måltal – til drøftelse

2020

8/1 DLU Færdigt udkast til handleplan drøftes

14/1 UFFE Kvalificere udkast til handleplan

15/1 Universitetsledelsen Kvalificere og godkende udkast til handleplan

27/1-27/2 HSU
FSU
Akademiske råd
Fakultetsledelser
Lokalediversitetsudvalg

Høring

13/3  Konference – hovedlinjer i ny handleplan

20/3 DLU Opsamling fra høring – justeret handleplan 

14/4 UFFE Orientering om endelig udkast til handleplan

29/4 Universitetsledelsen Endelig godkendelse

Punkt 6: Handlingsplan for diversitet og ligestilling AU – tids- og procesplan



Tids- og procesplan for udarbejdelse af handleplan for diversitet og ligestilling på AU

2019

TID AKTØR AKTIVITET

1/7 DLU Opstartsmøde

23/8 DLU - Vision”/formålsbeskrivelse – Initialdrøftelse
- Rekruttering – Initialdrøftelse
- Pod cast serie - Til orientering

24/9 DLU - ”Vision”/formålsbeskrivelse - 2. drøftelse 
- Talent- og karriereudvikling – Initialdrøftelse
- Kommende seminar marts 2020 Til orientering

21/10 DLU - Ledelse – Initialdrøftelse
- Rekruttering - 2. drøftelse 

14/11 DLU - Kultur og trivsel – Initialdrøftelse
- Talent- og karriereudvikling - 2. drøftelse
- Kommende seminar marts 2020 Til orientering

16/12 DLU - Ledelse- 2. drøftelse
- Kultur og trivsel – 2. drøftelse
- Data og måltal – til drøftelse

2020

8/1 DLU Færdigt udkast til handleplan drøftes

14/1 UFFE Kvalificere udkast til handleplan

15/1 Universitetsledelsen Kvalificere og godkende endelig udkast til handleplan

27/1-27/2 HSU
FSU
Akademiske råd
Fakultetsledelser
Lokalediversitetsudvalg

Høring

13/3  Konference – hovedlinjer i ny handleplan

20/3 DLU Opsamling fra høring – justeret handleplan 

14/4 UFFE Orientering om endelig udkast til handleplan

29/4 Universitetsledelsen Endelig godkendelse
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