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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 frem-

sende forslag til temaer til sekretariatet. Dette drøftes videre lokalt på fa-

kulteterne. 

 

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.  
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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 

tenure-lignende forløb fra top til bund. Det forudsætter ihvertfald klokke-

klare 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 re-

kruttering og karriereafklaring 

Noter OSN introducerede til temadrøftelsen. Den udspringer af bl.a. normer for re-

kruttering, international rekruttering og det øgede antal yngre forskere i tids-

begrænsede stillinger. Det øger behovet for dialog om karriereudvikling med 

disse 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. 
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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 

også 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) 

Noter Anne Marie Pahuus introducerede til forskriften, som har været ganske længe 

undervejs. 
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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 

mange 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 - 

 

 

 

 


