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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

20. april 2021 14.00-15.30 Teams 4 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Per Baltzer Overgaard 

(PBO), Hans Erik Bøtker (HEB), David Lundbek Egholm (DLE), Brian Vinter 

(BV), John Westensee (JW)  

Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud Hans Erik Bøtker, Health 

Gæster Pkt. 4 Stine Birk Kristensen 

Noter Inge LIengaard 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden  

Noter - 

Konklusion Dagsorden blev godkendt 

2 Godkendelse af referat 

Noter - 

Konklusion Referat fra d. 23. marts blev godkendt 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 DNRF Chair – 2.uddelingsrunde 2021 (lukket) 

Noter Udvalget drøftede de fremsendte forslag.  

 

Konklusion Udvalget besluttede, hvilke to kandidater AU vil indstille til DNRF Chair 2. ud-

delingsrunde.   

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Årsrapport for talentområdet 2020 

Noter BBN introducerede til materialet, der giver et godt og overskueligt indblik i 

udviklingen på talentområdet på AU.   

 

Kort orientering fra fakulteterne  

Tech: gennemsnitligt ser det fornuftigt ud, men der er stor variation på tværs 

af programmer; fx ønskværdigt med mere internationalisering nogle steder.  

Den økonomiske situation på fakultetet betyder, at man planlægger ændringer 

af finansieringen af ph.d.-området.  

 

Nat: Samlet ser det fornuftigt ud, men der er stor variation på tværs af pro-

grammer; særligt hvad angår køn. Ift. internationalisering ser det fint ud; dog 

kunne det kunne være interessant at drøfte ambitionsniveaet.  Andelen, der ta-
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ger på udlandsophold, er stigende; foranlediget af en mobilitetssatsning på fa-

kultetet. Den samlede kapacitet er styret af fakultetets ph.d.-pulje, hvorfra in-

stitutterne får midler til at finansiere ph.d.-forløb. Der finansieres med 1/3. 

Der er relativt få erhvervs-ph.d.´er, hvilket afspejler et lavt hjemtag fra Inno-

vationsfonden.  

  

BSS:  De fleste ph.d.-forløb er fuldt finansieret af fakultetet, og det er vurde-

ringen, at antallet overordnet set er passende. Færdiggørelsesbonus til insti-

tutter har de seneste år være med til at højne antallet af længerevarende ud-

landsophold. Som på de øvrige fakulteter er der stor heterogenitet program-

merne imellem; fx hvad angår internationale ansøgere.  

 

Arts: Man vil gerne gøre det bedre ift. internationalisering – udfordringen er, 

at der ikke optages mange, og overgangsfrekvensen er derfor lille. Det betyder, 

at de stærke nationale ansøgere udkonkurrerer de internationale. I alt er ca. 

halvdelen af ph.d.-forløbene fakultetsfinansieret. Arts er som Tech ved at om-

lægge økonomimodellen og vil fremadrettet ikke nødvendigvis give medfinan-

siering ved eksternt hjemtag af forskningsprojekter. 

 

Health har eftersendt bemærkninger: Mht. væsentlige tendenser og udfor-

dringer, så er der ikke noget særligt, der springer i øjnene; bortset fra co-

rona. Fokusområder på ph.d.-skolen for tiden er: Corona-forlængelser, mål 

om at øge graden af ekstern finansiering og antal indskrivninger, fokus på 

talentpotentiale, bl.a. gennem flere kandidat-ph.d.-forløb i opslag, mål om 

flere på udlandsophold og karriereudvikling, bl.a. revitalisering af karriere-

rådgiverpanel og implementering af karrieredag 

 

Drøftelse 

 Der blev spurgt til, hvorfor ph.d.-skolerne anvender forskellige rekrutte-

ringssystemer (PhD planner eller Emply Hire). JW oplyste, at man er på 

vej over i det fælles system.  

 En stor del af ph.d.-dimittenderne skal finde arbejde udenfor akademia. I 

den sammenhæng er det relevant med opmærksomhed på andelen, der fin-

der ansættelse i hhv. det offentlige og det private. 

 Ratio nationale/internationale ph.d-studerende blev drøftet i lyset af, at 

der er tale om uddannelsesstillinger, hvor man uddanner til akademia men 

også det bredere danske arbejdsmarked. Der var enighed om, at det er væ-

sentligt at balancere såvel uddannelsesforpligtelse som internationale 

ph.d.-miljøer samt en passende grad af udveksling/interaktion med andre 

top-universiteter. Der var ligeledes enighed om, at der er særlige forhold 

vedr. de kinesiske csc-studerende, som skal adresseres.   

 Der blev kort vendt, om der er krav til medfinansiering fra universitetet til 

EU-finansiering af ph.d.-forløb. JW følger op.  

 

Konklusion Udvalget drøftede Årsrapport for talentområdet 2020.  
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5 Indstilling til DFF´s bestyrelse og de fem faglige råd 

Noter BBN indledte.  

 

Vedr. indstillinger til bestyrelsen 

 Der er fire vakante pladser i bestyrelsen. For nuværende er hhv. samfunds-

fag og de tekniske områder ikke repræsenterede.  

 Det er vigtigt at indstille kandidater, der har god forståelse for den frie 

forskning. Ligeledes væsentligt med kandidater, der har erfaring fra DFF-

systemet. 

 

Vedr. indstillinger til de faglige råd 

Indstillinger til de faglige råd kører som vanligt på fakulteterne.  

Prodekanerne orienterede kort. 

 

Konklusion Forskningsudvalget drøftede indstillinger til DFF bestyrelse og de fem faglige 

råd.  

 

6 Eventuelt 

Noter Indstillinger til Eliteforskpriser fra AU blev kort drøftet.  

  

Konklusion - 
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

7 Nyt om hjemtag 

Noter - 

Konklusion - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


